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ΟΥΤΟ ΙΑΗΝ 

Εσςος ἰζθύμστη Ῥαυβδηΐαβ, απ ροϑὲ αἰΐεγα σαδίξιου. ἰπϑίγα ἴθ πὶ ᾿ἴογΓ τερεΐθηβ αὐ Χλῶρος 

116 ἀειθαλὴς ἀριια ρΡοδίαπ) ποβίγαϊε πη οπηηΐα οἰ γοι ΠῚ ποῖα, οπηηΐα πιιΐαία τἰάδί, 4] [ΠΡ6Υ,. ΟἰαΠῚ 

ΑὈίης αιδάγαρ!πία ίεγαε δῆπηοβ 40 ΟΥΤΟΝῈ ΙΔῊΝ, δππποιΐο αἰ] οἰβϑίπηο τα] πα πυπη πὶ ΠΟΙ 

ἀεϑιἀθυδίϑβϑίπηο, ΡΥ πη ΠῚ ΘΠ! αγθίαγ, ἄπππὶ αι! απ14 ΠΠταγασιπη ἀπε ]υδγιπὶ δα] ἀύσεπὶ ΑἸΠΕΠΔΓΙΙΠῚ 

βρεοίαθαΐ σο]]δοΐα ργοροηϊ, ἰεηπὶ ἀπ ρἱξα εἰ πηοάϊοο τα] ατιπλ ΔΊΠ 6 πΙ5. ἃ πα ἀεἰηθαΐαγιπὶ ἀρραζαίι 

σοπίβδηξζιβ υ[Π|6ΠῈ ϑίια115. ἀυσδθοϊορίοῖβ ΟροπΊ ργδθϑί ες. αἵ ούευϊε Ορυβ. ϑααρία αἱ εἴ παίαγα ; ΠΔΠῚ 

συμ ροϑβὲ πὸ ἀδοεηηΐα ἰάἀδπὶ [06 ]}5. τ] Πὶ γεϊγασίαπάιιβ δϑϑεῖ, πιαίΐογα ἰογπηα εἴ ΔΠΊρΡ] Οὐ θι15. ἀΥ 5 

ΡΥΓΔΘ514115. ᾿ηϑίγισξιθ ργΟαΠΠ εἰ πηδρὶ5. πηαρίβαιθ [θυ ΠΕ 115. ΠΪ5. δέ 115. Ἰοσιπη 510] ἀρ αὐτο 5 

Ραγδιθ, 1ΔΠΊ π6ΓῸ τογππ| τεάθιπε ΠΡγῸ ἰογίαπα δὐγϑιῖ, σαπὶ δὲ τιαϑίιιϑ 116 Ἐπ] οσιιπλ (ΑἸ ΟΥΙΠῚ 

{Π6ϑϑιιγ5. Ὁ δοαάοπηϊα Βογιβϑίσα αϊαξγηθ εἴ ἀοοί5. {τ]π|ΠῚ αἰγογιπη βία 115. Ρραγαΐιθ ἡπης Δ] [Πτιᾶ- 

ἴδηιι5 Δρϑοϊαίιιθ οπηπίΡιι5 ργδαϑίο δἰζ οἷ βϑα] υουγίηγο σοηβ1}1ὺ ΡΑΝΛΑΘΙΟΤΕΒ ΚΑΒΒΑΡΙΑΒ, σα] οὐτα 

ΠΠΟΠΕΠΊΘΠΓΟΥΠῚ ΓΘΡῚΪ ατάαδοὶ τηδηάαΐα οϑί, ἱπηρίρτο δἰίαιιοῖ ἀπηογιιπὶ ἰαθοῦο ΡΠ} 615. ἀύσθι [ΘΥΓΓΙ5 

εἴ τυ θγριιθ ΡΟΓ ἸἰοησαπΠΊ) ϑδθου]ογιΠ] 56 Γ16ΠῚ σοηροϑίίθ ἴα ΠΠΡαύασιῖ, αὐ πρΙα6. αὶ Δα ΙΡΘ.ΠῚ 

Βα ΧΟ) δυΐ Δα] ΤηοΠιπΊθηίουα1ΠΊ Δη 4 οτι πὶ ΓΟ] 4185. Οριι5. ἀθϑοθηάογει; απὸ [αοΐππη δϑί τὖ ἀγοῖβ 

4114}18. απίε ΡῈ} ]ὰ Ῥογϑίσα [πογαΐ σογία πιαπλοῦία ἰαπηημαη ΟΧ οἰποῦιι5. γαϑαυγρεγαῦ: ΡΥΘΘΟΙ ΓΙ ΠῚ 

ΟΡα5. ϑυπηπηϊϑηιθ ἰδ ριι5 αϊρηιπη. απ] τηΪΓι1ΠῚ 5] ἰδᾷΠῚ δ] δ ασιαηΐο ἋἸ551Π}1}}5 πῖς [ΠΡ ΘΓ 

Ρτοαϊε, οὐθαϊς θηϊπη ἴρ856 «θβουρίίοηϊθ ἀπ] π5, οἰ] πηογ ἀ]οηα| 65 “πο 6 δὐοὶδ γα σθ5. σο- 

ΡΙΘδοΐαίαγ; ογθαε σοπηπηοηΐαγίιθ 0 ΟΠ ραζίθ διιοίιϊβ οἴ ΠΊ6]1π|85. ἢἰ [ΠΟΥ αἰδβροϑβίξιβ; ογθαϊε 



ὙΙ ΡΚΑΕΚΕΆΑΤΙΟ 

ΔΡΡΘΠΩΙΝ ΘΡΙρυαρηϊσα ἴοΐ εἴ ἴδῃ] φσύδιϊθιθ {{{Ὶ}15. εἰϑῆθ δητ  ]5ϑ᾽πη]5 ἰοσαρεϊαΐῖα; οτγεαϊῖ 

τα θα Ϊαστιιπὶ ἀρραγαῖιβ, αὐ ἰἴᾷ ΠῚ θη) 5101 [αἀβοϊσυϊιπλ ἀϊροῖα ἀϑὰ1 πλυϊζο ἰδο!]!ογαπὶ ροβοογεῖ; 

Βισογθαϊτ ἀθπηία]ια Πἰβίογία ἀγοὶδ ΕΧ ἰρϑὶβ διισϊογιπὶ ἰοςὶβ σοποϊηπαῖα, απ εἴ βοΠοϊαγιιΠ) τ5ὰ] εἴ 

«οἴοτγιιπη) σΟΠΊΠΊΟΩ 5. ΠΊ6]᾿5. σοηϑαιπ) πο]ϊ. ααθ οαπὶ ἰΐαᾷ 5ἰπί, ποῇ σοπίγα πιοάαβίϊαπι τοὶ 

Ρἰδαῖθπὶ ρεσσαβϑα τηϊῃὶ υἱάθού, απο ἰπ ἱτοηΐῖθ [10 6}}} ΠΟΠΛΊΩΙ ΡΥΙΠῚΪ δαϊτοτβ, 4] ΟΙΪπῚ πιοῦίὶ 

αἰοῖπι5. Β᾽μ]οσιπὶ εἴ συγαγη) ΒΟΟΙ ΠῚ π|6 ἀΡΡΕ ἰααϊῖ, πηθπὶ ποπΊθῃ 5 πη ΧΙ. 

ΤΠ ΡΘγ ᾿ἴὰ δπσίιβ πούεπάιη) ἔα πὸ Ργεῖίο ρα αυ διισΐο 40 τἰδὰ βοποίαγιμη, στ πΠΊα ΧΙ Πα 

«δϑειπαίιβ δϑίῖ, ργούβαβ Δ απαγοῖαγ; 415 Θηϊη ἰσπογαΐῖ οἰπτιπὶ ποβίγογιπη Δοδαθη)σογιπὶ βασσιϊοβ 

ΔΙΓΔΏΘΑΓΙΠῚ Ρ]ΘΠΟΒ ὃ 516}}}} αἰ ΒῚ σα τ1 Οἱτπι ϑιισσαγγι πλιπὶ Πσαπίϊα ορεϊ πη] οὐϊπι5 48 ΠῈ ἀπλῖοὶ σὰπὶ τπἰγοσα 

εἀϊίοτε ἰταΐθγπο ἀπιοτα σοηἰπποί, αὶ οὐπὶ αἰππ5 πῈ ποηθη ΠιϊἜ πὶ ϑιπὶ πΟβοὶ πο πθγιῖ, παησ, 

Ροβίσιδηι πγι 15. 116 θοηὶβ ΗΘ 1115. οσςϊαϊῖ, ποπηθη εἰὰβ ποῃ ἴβοεθο; τὸ. γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων. 

ΒΥ ΡΟΙΕῪΒ Υ ΑΟΉΒΜΥΤῊ ετἴαῖ, 1 Ἰρϑίθπβίβ, ᾿πτ]5 ἀοοίοῦ εἴ πηθηβαγῖιβ ΠΟ ϑ ββίηγιβ, απ] ἀπε τα 15 

ατάαθοδα 5ὶ ποη βίπαϊα αἵ γειιθγθπεϊαπὶ σα πάήδη) ἃ Ραῖγε ΝΠ] Πα] πιο πιαϑὶ Πογεαϊταγίαπι αἀοσερεγαΐῖ πη] πα] π 8 

ΡεΓ χιυδάταριηΐα ἀππῸ5. ΔΠλϊσι ΠῚ 56. Ὀγαθϑίτς ιο ποη πὶ Ππϑγιῖ ἀδιυϊησίοῦ αἰΐαῦ. σαϊὰβ ργαεβίαϊο 

ΟΥ̓ αιοα πἰΠΠ]οπλπι5 ΠΠΡῈΓ Ῥγθῖίο πῸΠ ΠΙΠΊΪΒ ΠΊΑΡΠΟ πιιπς ΠΌΟΠΙ6 ΡᾶγαΥΙ ρΡοϊεγ, ἰὰ βιιπηπηδα 

πλππἰ Πσεπίϊας ἀεθείαγ εἰ ΠΙᾺ ΥΒΤΕΙΒΒΙΜΙῚ ΡΕΙΝΟΙΡΙῚΒ ΗΠΒΕΜΑΝΝῚ ΡῈ ΗΟΒΕΝΙΟΗΕ- ΠΑΝΘΈΝΒΥΒΘ, 

ΑὉρυβυββίηη Ἱπηρεγαΐουιβ ἰῃ πᾶς ἰπηροΥ (ἀσεγπηαηΐοὶ Ργουϊ ποῖα αἱσαγ, εἰ ΒΕΘΙΑΕῈ ἈΟΘΑΘΈΜΙΑΕ 

ΒΟΒΥΞΒΙΟΛΕ; βοοϊαῖϊα δηἰπὶ ᾿ΙΡεγα!ταῖθ τυ !ασιπὶ διιπυρίιθ ἴῃ 586. τεσερογιηΐῖ. οαΐϊπ5 Ὀδπεῆοὶὶ 

σταίίαβ Ζυδη) πλαχίπγα5. εἴ Ργποῖρὶ {ΠΠπ|ϑιγἰβϑίπηο οἴ ταρῖαα δοδάδηϊαα πος ἰοσο τερεΐθγε ἰϊσθαῖ. 

ϑρεγαῦε διάθο --- δρϑὶς ἱπυϊάϊα πεῦθο --- ἀγοαπὶ εἰυβαθα πηοπαπηεηΐα παῆς ἰῃ δἰ] παηῖο 

οἰατίογσε σε ροβὶϊα Ἔεβϑϑθ; ἡιοα δὶ τα ᾿ἰούα ΠΏ σοπίϊριῖ, Παΐϊ5. ΓΕῚ τθυϊταπὶ πηαχίπηθ δα ἴγεβ 

1105. αἰτοβ τεάππαάδαϊ, σαογιπ) ποηγῖηα ἴῃ ραρὶπα ἀδαϊσαΐοτια ἰερῖβ. ΡΑΝΑΘΙΟΤΕῈΒ ΚΑΒΒΑΡΙΑΒ, απἃ 

ΒΕΠΊΡΕΓ εἴρὸ π|Ὲὰ οἰποίοβα ἰἰΡεγαϊταῖς αἰ, ἀϑὰπὶ ἰουπηατιπ ἀγοὶβ εἴ ἀθ]πϑαῖὶοππη ΠΟΠΟΌΠΥ 

ΡΆΡΙΙοὶ ἰατγὶβ ἑαοΐασιπη θεπίρηθ Ρογηγϑὶῖ. ΥΠΠΗΈΒΙΜΥΒ ΠΟΞΕΡΕΈΠΌ εἴ πυαϊῖαβ ἀδἰπθαϊίοπθβ ποιᾶβ 

διΐ 4 βεπιεῖ δυϊ 58εὲ διποΐογα εἰ σοιγεοΐοτε Δ0 ἰάοποὶβ ἀὐοῃιτοςιβ ἰαοΐαϑ ΠΉΪΠῚ βυρρεβαϊζαυις εἴ δὰ 

αααβ! θεῖ πυδαϑίίοπεβ εδάθπὶ οὰπὶ [μοι Παῖθ εἴ ρου τα τεβροπάθπβ 60 πηαρὶβ 56. τϊπὶ ἀδυϊηχίξ, 

απὸ ἸΙοηρΊιβ ἃ 4 υΒα Δ ΠῚ ΟΪΓῚ ἱπΡΈΠΙΟΒ ΒΒ ΠῚ βαηΐθητ 5. γασεάθπάμπι πηϊμὶ Ραΐῖο. ΡΑΥῚΥ͂Β ἀδπίααα 

ΟΙΤΈΝΒ, σὰπὶ ΠυπΠΊΠτΔ πὶ Π6 ἴῃ ΠΟ] 65 1551Π|15 Πα! 6 πὶ πα βίη θιι5 ρϑίαπεὶ πὶ ὶ ἀθαββεῖ, πδίθγαμη 

ΔΠΊΙΟΙ 4 πῈ εἰ Ριθίαϊθπ) ἄδπιο σομηρτοθαι. 611 σπὶ πὰηῆς ΑἸΠΘηΙ5. τα στ β ἴθ Ραϊγίαπι τεαϊθγῖξ, 

ΠΟΠΊΘΙ Εἶτι5, Πυδηγιῖ5 ἢὶς [ΠΡ ε]5 ΤΤαναθηναίων κατόπιν εἰ ρΡοϑβὲ εἰ ἀϊδβοθβδβαπι ργοάξαϊ, ἴῃ 

11ὰ Ραρῖπα ταϊσίιπι Παΐπ5. βία ϊοσιπ) βοοίθίατβ βἰπηαίαα τῶν λιπαρῶν καὶ ἰοστεφάνων ᾿Αθηνῶν 

4Ὁ υἱἵζοσιξ ποϑβίγαπ) ἀθαῖϊα αἸ]θοίασαπι {Ππ|πὴ| σοπηπηοπείασοσα πο] ]π). πθάιθ σταῖὶ απὶηνὶ ταβιῆςα- 

ἘΙΟΠΘΠῚ εὔθα ἄἰιο5. ἀπΊῖσοβ ΟΠ ἴα ΠῚ, 41] 5116 ΡΕΥ [ἰττοτὰ8. ϑίὰθθ Ργαθβθητὶ ΒΟΥΠΠΟΠΘ ἤδδς πιθὰ βιπαϊα 

ἃ 8586. ΠΟῚ δ᾽ΐθσπα εθ886. ΠῊΪΠΪ σοπιρτοραγιηῖ: ΟΥΤΟΝΕῈΜ αἶσο ΒΕΝΝΌΟΒΕ Ψιπαοθοπθηβειι εἴ 

ΒΕΥΝΟΝῈΜ ΚΕΠ, σοἸ]αραπὶ σοπὶιιποιϑϑι πηιηλ Ατροπιογαζθηβοιη. 

(πὶ Πυΐι5. ἢ τὶ δῖ ἰαοΐα εἰ αοία σο ]ρογθ, πο ἐδ τε θὰ. σοπίγοιοθιβὶβ ἀἰβροαΐαγο, ἐδ ὑπᾶ 

ἴὰπΊθη ΓῸ ϑβθηϊθητ 8 Πη}) ΠΊδαπὶ ὈΓΘΟΪ ΘΓ βρη ποαημάδηὶ βεπὶο, ααὶρρεὲ ἀπὰς δα τεπιρίοσυπι ἃγοὶβ 

ΠΟΠΪΠα ἃ τη6 ΡιοΡαΐαᾳ βρβοίει. “πὰ ἴῃ τὰ πὲ ἃ ΠΠΗΒΜΟ ΠΟΒΕΡΕΈΙ, σαΐι5. ορὶπἰοηθαν Ὠοαὶδ 

ίεγε οριίποια σοηϑβίαϊ, τοῖο σδοῖο αἰββαητίγα ργοβίθου. σὰπὶ ἀθτὸ ἐδ πᾶς ηπδοβίίοης. ργορθαΐϊθιι ἴῃ 

ΔΏΠΑΙθ15 Τηϑίϊτας! Αὐοπαθοϊορὶοὶ Βογο πθηβι θυ Ρ] ασίθιιβ αἰβραΐατο ἴῃ απίμηο 5ἰῖ, ἴὸς ἴοςὸ βαμπυπιδ 

ταπίιπὶ ἴδησοῦο βϑαίποις, τοπηρὶο ἃ ΚΑΒΒΑΡΙΑ ὁ τυάθγαπι. πιοὶς τοουρογαῖο, ἃ ΠΠΟΒΕΡΕΈΠΌΟ 

Βαρδοίῖου. ἀρηϊῖΐο, απο ἀρχαῖον νεὼν πιιποιραγο σοπϑδιδιθγαηῖ, βυδίασοπὶ τοὶ ααΐας ἀπιααϊοτῦὶβ 

ἀοαϊῆοῖ!, αυάαγιπὶ [Ογπηαπὶ ἃ ΠΟΒΕΡΕΕΙ0Ὸ ἀεἰποαΐαπη δὲ ροβίαιαπιν ταδαϊα ααϊπῖα ἰᾶπὶ ἃ βοίατα 

δϑὲ πΊΘΟ ΠῚ σοπ)πλιηϊσαΐαπ) ἰς ϑυῖοῖο. ᾿ὰ8 τοὶ ΐαθ ατιὶβ Μνοθπᾶθαθ. ἀπᾶθ αἰοϊταγ ποὰ δῷ 

τοπηρὶπὶ ἀἰ απο ρογίπούθ, {δ 1115. του ρου θυ. πὰ ]α ἔπθτο, 5. δα τορίαπι, ᾿ρβούαμν πλΓΟΥα Πν 



ΡΕΛΕΚΑΤΙΟ ΝΠ 

“»»"“.“, 4--ΟὋ ρατίο9. Ἡδοδίοτη- 

77 ᾽» ΡΘαΐ (40, Ν), ουῖι9 

ΜΈ {πη απιοηία ἰπάϊςαία 

51, 

αα΄ Ὀδθ68 ΟΟἸ ΠΥ 

81. 0 Ιοοὺ γο]ϊοίδο, 

ὦ ταῦθ οπάθπη ΟΘΟΓη 

ἃ ἴογροὸ [οΥΠΊΪΠΔΠ8. 

εαδ ταυσὶ δὰ 4]145 δϑάϊαγη 

Ραγίε5 ροχί[πϑηΐθ5, 

7 ἴἴοσ βίας λαύρα. 

“ἢ τεϊϊψαϊαθ ρδυϊπιοηίὶ, 
ο Υ̓ 9 ΟΜ. ἡ Ὀαϑὶα τοία πάλ. ταὰσο 

Ἡξεοδίοιηρεαϊ ἰπβοσίδ, 
ΝΕΒΤΙΘΟΙΑ ΘΟΜΥΒ ΒΝΕΟΗΤΗΒῚ ΚΒ ΗἩΒΟΛΑΤΟΜΡΕΘΟ ΠΑΤΕΝΤΊΙΑ 

55. ἀδοϊαγαί. ἰεπαπηι5. ἰρίταγ ποϑιϊρία Ἐρεχθῆος πυκινοῦ δόμου (ΑΔ 0). ἰπ εἰτι5. ἰοσιιπὶ βαβσιΐο 

Βαχίο ϑισσαϑϑίέ [ΘΠΊΡ ΠῚ ἴῃ Δ Π||5. σεπίεπδγπιπ), Δ] τἀπὸ ροϑίθα σο]ιπηη 5. οἰποίιιπ) ([40. Δ). 

{ΓΙ 56] 16. ΘΠ ἰοΥπηαθ ἃς ϑίδίιιβ, εἰ ϑ:ΠΊρΡ] οἱ οσβ. εἴ. οὐηδίϊοσβ, ἀοσιπηθηΐα ϑαρείβαης γα]! 86 

[αϑεριοσαπη, εἴ ΡυΙοσῖβ συ! 46 Π) δον ΡυΠῚ α ΡΟΓῸ ἰδοίιπιὶ ΤΎΡΠΟΠ ΘΠ {ΠἸσοΥΡΟΥ ΠῚ Ἔχ π5 (14 απο 

ΤΗΒΟΘΟΝΥΒ ΥΊΕΘΑΝῸ πΠΊΟΧ ἀδπηοηϑίγαϊαγιϑ. 681), Ῥοϑίεγουβ βίαίαδε πηαύπηούθας (οἴ, (αΡ. [ΓΝ]. 

486 βοιυ!ρίαγαθ. ἘΠΊ Ρ] ΠῚ ἀπίθ πηεαϊαπὶ) βαδοαϊιπὶ) βεχίαπ) σοερίμππι, δχειπηία δοάθπὶ βαξοαΐο 

ΔΩ ρ]ογε [ογηια Δ βοϊ αΐιιπ 6558 ἀοσεπί. πος ἸρΊταγ ΓΘπηρίπὶ ΠΟΘ απ]ρὸ ογθάϊτιγ ΠΕ 55] ΠΊιΠῚ, 

ἸΠΠΠΊ0 5616 δα] θ61}1α Ῥεγϑίσα πηϊσπὶ Μίπογιαθ ἴῃ αὐ δἰ τιπι Πιῖ556. απο τεσΐα 586. ΠαΡεΓα 

ΠΕΡΟ. πΠαάῆῖ6 δηΪπΠῚ Ρείβρί οί φαομηοάο ᾿ἰηξογροϊαίογθιι5. Π|4 6415 ΡΙιϑιϑίγαϊειβ (ΔΑ 10) τεπηρ πὶ ἔππο 

ΤΕ σΘη Ι551Π|ΠῚ [ε ΡοΥΙ 15 ΗπΊεγοἰβ {τ παῦε ᾿Ισπθυ, πθαις ᾿ητο]]ασιταγ ααοπηοάο Εταςοβίμεηθϑ 

ὉΠΓ ΘΠ 55! Πηι15. 6 6πὶ Ρ᾿βἰβίγαι τα ροσθιι5 σοπαϊΐαπι δα] ΕΠ Ποπῖιπ) γαΐίασγε ροίπθτι (ΑΑ 125 

ῬΡ. 88). ἱπΊπΠ]0 πεῖὸ 40 ἤος [ἘπΊρΡ]ο, πο πὸ εγαΐ σεηίθηδγιπ) ᾿ὰ Ἑκατόμπεδον ΔρΡε!]αδίατγ, 

αἸπθύβαβ Πις ΔΗ 4] 5ϑ᾽ πλι5. 116 Μίπούμαθ πίων νηός, ἰπ 4πὸ ἄξδα Εγθομίπθο αἰππηηο 5110 ἰοσιιπΠη 

οοπορϑβούαϊ, αἴσα! ἴῃ Ἐρεχθέος νηΐ, ἰὰ ε5ὲ ἴῃ δὰ σοΟπΠΊΠΊΙΠΙ5. 86 615 ραία ἴθ πὰ ΕὙθομίπειιβ 

σοἰεραΐισ, οἱθαπὶ εἴ παῦε ΕεοπίΠαιιη), σεγίαπ] η15 ἀθούιπ) βρη, εχ θθε Ἡεγοάοίιβ. ἐεϑίῖβ εϑί 

Ἰοσιρε5 (ΔΑ Α 56). ἰΐααιιε πὸ ἔεγα ἰοσὸ ἀπρὶοχ 1Π|6 ἀρχαῖος νεὼς αιιδεῖ! ἀςθοαΐ, οππὶ ἦς αἰτγίτ5- 

4116 5]5η1: ἰοσὸ ἀπ θ]ζαγ ποπ ροϑϑίί, σετίο σοηϑβίαίϊς. εἴ τὰ τπϑύα, ΟοιΠῚ Δ ΠῚ ΔηΠΠη0 δ06 τοῦ ἀρχαίου 

νεὼ ςεγία πηθηίῖο ἢαΐ (ΑΑ 42, ςοἴ. δα ς. 26, 255), ἢος ποίηδθη διίεπὶ καινὸν νεὼν τεαπαϊγαΐ, ἰδ ΠῚ 

τὰπη ἄπο Μίπογιας ἐοπρ᾽]α ἴῃ αἵσα Ἔχε [556 πγαηι[οϑίιπὶ Ἂϑί, βοάθη γαα 1 {{{π|ι5 46 Ἡδοαϊοπιροάο 

ΔΉΠΟ 4854 5οτρίι5 (ΑἸ 20), 51 πηοάο τεοΐα τ᾿. 10 ϑιρρίθεα: [ἐκ τοῦ ν]εὼ (5ς1Πςεὶ τοῦ νεώ, 

τοῦ ἀρχαίου) καὶ τοῦ προ[νηίου καὶ τ]οῦ β[ω]μοῦ [καὶ νοϊτόθεν τ[οῦ ν]εὼ ἐντὸς τοῦ Κίεκρο- 

πίου (συΐι5. 5[ἴιι5. ργορε τὴν τῶν κορῶν πρόστασιν σοηῃδίαι) καὶ ἀν]ὰ πᾶν τὸ Ἑκατόμπίεδ]ο ν. 

ἴἴδαιθ. «αὶ Ποάϊΐς αὐἰρὸ ἀρχαῖος νεὼς «α]ς ροίϊι5 καινὸς νεὼς {ι|{, εἴ πδηθγαθ]]Ὲ. ΠΠπ4 ποπηεπ 

τπιθίιϑίοσ! σο ]ασας σοποράσδέ, 'ρ86 πιαρηϊποθηίίογα ποηηϊηθ τοῦ Ἑκατομπέδου σοπίεδηίιι8. 

Ηδεοαϊομηρεάοπ Ῥογϑίοο {ππηαϊτιι ᾿ποθπαΐο σγαιθπη) ἰασίιγαπ) [δοῖβϑα εἴ ραγίαβ σοἰτΠ] ΠΑ ΓΙΠῚ, 

Θρ βϑέν ογαπη, {ΓρΊν ΡΠοσιπη, πηοίορατγιιπ), σούοηαθ πΠΊΟΘΠΪΡι15. ἀΓοῖβ ἃ (Ἰπποηα Δεα!Ποαί58. ᾿ἰπβοῦίας 

εὐϊησιπί (40. ΧΙΝ. ΧΝῚ εἰ Ηεϑυοῆίιιβ ἀϊβογία ἰθϑίαίϊαν (δα Ὁ. 24, 32). πθο ἴδηηθηῃ δία) Ργού- 

5115 5] ίιΠΊ αϑί, ϑ6α] ργβεπιιπ) «θα ϊ5. ἀπ ἰτιιπ), ροβίαιιαπη ἅππὸ 450 οορίας 1) 6] 146 ἴῃ δύο θ ἢ. 

{ταῃϑίαΐαα δπὶ (ΔΙᾺ 81), {πετσὶ υἷσα Πιησίιπ) 6588 σοί ἃ ργΓΟΡΑθΙΠαῖθ ποη ΔΡΠούγαῖ. αἱ 

Ροβίημαπι Ῥαγπθποη οἰιΠΊ Ομ βίΠοάοπηο θὺ ἀηποὸ 435 Δϑοϊ]ιέιβ5. γαο ρθη 15. 1115. σΟΡ 5. πδοδαϊί, 

Ἡδεοαδίϊομηρεάο κα ἤδηῆσ ΓΕῈΠῚ ἰᾷ ΠῚ ΠΟ οὐαΐ οριιβ. ἀθηΐαιιθ οσαπὶ ἀπρίοχ 16 ἀρχαῖος νεὼς ἱπίογ 



ΨΙΠ ῬΕΔΕΒΑΤΙΟ 

ΡΓΟΘΘΙΙαΒ. ΠῚ Ῥεϊοροππηδβίαοὶ οἱθραηίίοτο [ογπηα ἰπβίδυγαγιὶ σοδρίιϑ εἴ ροβὲ αἰϊχσιιοῖ ΠΠΟΙΙΙΠῚ 

᾿π Θ ΠῚἸΒΒ ΠΟ ΔΠΠῸ ἴεγο 407 ρϑο]αίιβ ὄϑϑοῖ, ἰημ!ουπ  ι15. 115. γα 115. τΘΠΊΡΙ1ϊ ΡΙβιβίγαϊει, χαᾷο 

υἰσῖίπαθ ἀϑαϊ εἰθραπεββιπγαθ ουαι ον ΟΠϊοϊἜαηῖ, πὰ}}1ὰ τπεηΐα ογαΐ σγα]ὶοΐα. ἰΐαηια σαγίαπι τά θίιγ 

Ατμθηϊθηβεβ ᾿τίβοαβ. ἰδία ραγίθεϊπαβ οαληὶ οσὐτι ἀδϑιϊαἴα5. σοηϑα!ο ταπηοίιιτοβ [πἰ|556, ἢἶδὶ ἰαζαπη 

ΕΒ ΒΟ ΓΓΙββοῖ ἀηπηῸ 406 5 [π]πηῖηθ ἰπσθηβο τῷ παλαιὼ τῆς ᾿Αθηνᾶς νεῷ. παῃὶ πος ποπηῖηθ ποῃ 

ΡΟΒ56 βἰρῃιϊῇοαι τὸν ἀρχαῖον νειὺν [1115 1Ρ515. ἀῃπὶβ ποιὸ σαι ταϑιϊπξιπη, 56 το ρ᾽ΠῈ τθαρϑα 

τπδίπβίι πη τα αἰ γ] σοποραάθὶ παίβαι5 σα] πίθου παλαιὸν εἰ ἀρχαῖον ἱπίοτϑις. ᾿πιθ] ]θρὶῖ. παδπὶ ΡεΓ 

σαϑιιπ) οἰϊαπὶ τοποιαῖϊ {ΠΠ1π8 ἀρχαίου νεὼ ἰδοίιπιὶ ἰΐαᾳ ἰαθϑιιπὶ ε586, αὖ ποιῖβ {τα θιι5. Ορυβ δϑϑεῖ 

(ΔῈ 30. 31), ἴῃ απία. ευἰγιβαθθ 6615. Ργοχι πη ταῖθ αι15. πηϊγοῖαγὺ Ηδοδζομηρβαϊὶ τϑγὸ α]]ατῇ Ροβῖ 

{Ππ 4 ἱποθπαϊιπλ πιθητ!οηθπ) ἤαγὶ τὖ ΠΕΡῸ εἴ ρεπερο, ἴΐα ρείβιαβθαπη ΠαΡεοὸ εἴ σοπίθπαο, τἰθὶσαπι- 

46 ὑδῆι6 δα ϑίγαθοηῖὶβ [επηρούα (δα σ. 26, 38) ἀθβ. ἀρχαίῳ νεῷ ϑ5επιο ἢδΐ, δβάξεπιὶ Μίπεγαδα 
οπὶ ΕὙθοπίμθο σοπιιποίαπι (οἴ. Δα 26, 25) αἰςὶ, υδὶσαπιησιε Οριϑίποάομπηὶ πιεηῖῖο ἢαΐ, ἐς 

Ῥαγιπεποπῖβ ΟΡ βΠοάοπηο ἀρὶ. σαἶτι5. Πηθα 6. ΡΟΥΘ ΑΒΙΟΠ5. ἀΓριπηθηΐα ΠΠΟΧ ἘΧΡΟΠΔΏ,. 

Βοῦρα θαμ Αγρεηΐϊογαι ἃ. ΜΌΏΓΓΟΓΟΙ ἀϊε ΙΧ πηδηβὶβ ϑερίθπτβ, απὸ ἀϊα ἀΡρμΐης ΧΧΧΗ 

Δῆηοβ Οἷΐο [αῃπ πιοτίθπι ΟὈΠΤ. 

ΑΑ ἱπάϊοαι Αοία Αὐοῖὶβ, ΔΕ Αρρεπαΐσεπι ἘΡ ρυαρῃϊοϑμῃ. 



[Ὡ] 

ΤΠ ββιιβ ῬηΥΧ ΔΓΧ ἈΘΟΊΟΥ ΤΠΔΙΪ5 Τ γοαθοίξιβ5 
85,7 πὰ 147,4 τῇ 156,7 τῇ 277,4 τῇ 278,4 τὰ 

ΤΙ ἀρίαῖθυιβ ἢββι τις. εἰ ἀγθπδοθὶβ ΘῈ ΡΟ Ροβι[ὰη} δϑὶ βίγατιπη ΠΊΔΥΡΆΘ 5ΟΔΠῚ1]115. ἸΔΡ 15. ΟΔ]σαΥ ἰπ ουπιϊχίαθ, 6 0 δπηϊηθηΐ 

Ἰαρὶβ οἰ οαυϊ οδθυα] δὶ οὐ] τ ηὰ 

ἈΘΤΑΛΑΚΟΙΘ ἈΤΗΕΝΆΚΥΜ 

ΕΑΝ ΘΈΘΕΙΒΥδΝ ΠΟΥ ΟΘΜΕΒΟΘΓΡΑ 

ΑΚΟΙΒ ΑΝΤΙΟΝΊΘΘΙΜΑ ΜΕΜΟΚΙΑ 

ῬΙΑΤΟ ΟἸίαθ 5 Ρ. 111Ὲ τὸ ἄστυ κατῳκισμένον ὧδ᾽ ἦν ἐν τῷ τότε χρόνῳ. πρῶτον μὲν 

τὸ τῆς ἀκροπόλεως εἶχε τότε οὐχ ὡς τὰ νῦν ἔχει. νῦν μέν γὰρ μία γενομένη (112) νὺξ ὑγρὰ 

διαφερόντως τῆς αὐτὴν ψιλὴν περιτήξασα πεποίηκε, σεισμῶν ἅμα καὶ πρὸ τῆς ἐπὶ Δευκαλίωνος 

φθορᾶς τρίτου πρότερον ὕδατος ἐξαισίου γενομένου" τὸ δὲ πρὶν ἐν ἑτέρῳ χρόνῳ μέγεθος μὲν ἢν 

πρὸς τὸν Ἠριδανὸν καὶ τὸν Ἰλισὸν ἀποβεβηκυῖα καὶ περιειληφυῖα ἐντὸς τὴν Πύκνα καὶ τὸν Λυκα- 

βηττὸν ὅρον ἐκ τοῦ καταντικρὺ τῆς Πυκνὸς ἔχουσα, γεώδης δ᾽ ἦν πᾶσα καὶ πλὴν ὀλίγων ἐπίπεδος 

ἄνωθεν... .. (Φ)ὺ κρήνη δ᾽ ἦν μία κατὰ τὸν τῆς νῦν ἀκροπόλεως τόπον, ἧς ἀποσβεσθείσης ὑπὸ 

τῶν σεισμῶν τὰν ῦν νάματα σμικρὰ κύκλῳ καταλέλειπται, τοῖς δὲ τότε πᾶσι παρεῖχεν ἄφθονον 

ῥεῦμα, εὐκρὰς οὖσα πρὸς χειμῶνά τε καὶ θέρος. 

ΤΗΥΟΥΡΙΘΈΒ 2, 15. τὸ πρὸ τούτου ἣ ἀκρόπολις ἣ νῦν οὖσα πόλις ἦν καὶ τὸ ὑπ᾽ αὐτὴν 

πρὸς νότον μάλιστα τετραμμένον. τεκμήριον δέ, τὰ γὰρ ἱερὰ ἐν αὐτῇ τῇ ἀκροπόλει {τὰ ἀρχαιό- 

τατα τῆς τε ᾿Αθηνᾶς. (1π5. ΜΊοΠΔ6|15) καὶ ἄλλων θεῶν ἐστι (καὶ τὰ τῆς ᾿Αθηνᾶς ἴπ5. (Ἰαδδεη, καὶ 

τῆς ᾿Αθηναίας Ηετγννοτήςη), καὶ τὰ ἔξω πρὸς τοῦτο τὸ μέρος τῆς πόλεως μᾶλλον ἵδρυται, τό τε 

τοῦ Διὸς τοῦ Ὀλυμπίου καὶ τὸ Πύθιον καὶ τὸ τῆς Γῆς καὶ τὸ ἐν Λίμναις Διονύσου, ὦ τὰ 

ἀρχαιότερα Διονύσια τῇ δωδεκάτῃ ποιεῖται ἐν μηνὶ ᾿Ανθεστηριῶνι, ὥσπερ καὶ οἱ ἀπ᾽ ᾿Αθηναίων 

Ἴωνες ἔτι καὶ νῦν νομίζουσιν ἵδρυται δὲ καὶ ἄλλα ἱερὰ ταύτῃ ἀρχαῖα, καὶ τῇ κρήνῃ τῇ νῦν μὲν 

τῶν τυράννων οὕτω σκευασάντων Ἐννεακρούνῳ καλουμένῃ, τὸ δὲ πάλαι φανερῶν τῶν πηγῶν 

οὐσῶν Καλλιρρόῃ ὠνομασμένῃ ἐκεῖνοί τε ἐγγὺς οὔσῃ τὰ πλείστου ἄξια ἐχρῶντο, καὶ νῦν ἔτι ἀπὸ 

τοῦ ἀρχαίου πρό τε τῶν ταμικῶν καὶ ἐς ἄλλα τῶν ἱερῶν νομίζεται τῷ ὕδατι χρῆσθαι. καλεῖται 

δὲ διὰ τὴν παλαιὰν ταύτῃ κατοίκησιν καὶ ἣ ἀκρόπολις μέχρι τοῦδε ἔτι ὑπ᾽ ᾿Αθηναίων πόλις. 

Ι 



2 ἌΟΛΟΤΑ ΑΒΟΙΘ -.0ὕὖ.] 

ΗΙΘΤΟΚΙΑ ἘΆΒΝΕΑΚΙΘ. ἘΕΕΤΆΜΕΝ ΕΟ: ἙΕΟΒΟΡΒ. ΕΕΕΟΠΤΉΕΝ5 

ΕΕἈΑΙΓΗΤΗΟΝΙΝΘ 

τ ΕΥΒΕΒΙΥ͂Β ΡΥδεΡ. οαπρ. 70, 9, 22 πρῶτος Κέκροψ λέγεται Ζῆνα κεκληκέναι τὸν θεόν, 

μὴ πρότερον οὕτω παρ᾽’ ἀνθρώποις ὠνομασμένον, ἔπειτα βωμὸν παρ᾽ ᾿Αθηναίοις ἱδρῦσαι πρῶτος, 

καὶ πάλιν πρῶτος ᾿Αθηνᾶς ἄγαλμα στήσασθαι, ὡς οὐδὲ τούτων ἐκ παλαιοῦ ὑπαρχόντων. [| ῬΑγν- 

ΒΑΝΙΑΒ δ, 2,3 ὃ (Κέκροψ) Δία τε ὠνόμασεν Ὕπατον πρῶτος καὶ ὁπόσα ἔχει ψυχὴν τούτων μὲν 

ἠξίωσεν οὐδὲν θῦσαι, πέμματα δὲ ἐπιχώρια ἐπὶ τοῦ βωμοῦ καθήγισεν. εἴ. ῬΑΥΞΒ. 2, 26, 25. 

4 ἈΡΟΙΜΙΟΘΟΙΝΥ͂Β 3, 177 (14, 1) Κέκροψ αὐτόχθων... τῆς ᾿Αττικῆς ἐβασίλευσε πρῶτος 

εν (178) ἐπὶ τούτου, φασίν, ἔδοξε τοῖς θεοῖς πόλεις καταλαβέσθαι, ἐν αἷς ἔμελλον ἔχειν τιμὰς 

ἰδίας ἕκαστος. ἧκεν οὖν πρῶτος Ποσειδῶν ἐπὶ τὴν ᾿Αττικὴν καὶ πλήξας τῇ τριαίνῃ κατὰ μέσην 

τὴν ἀκρόπολιν ἀπέφηνε θάλασσαν, ἣν νῦν Ἐρεχθηΐδα καλοῦσι. μετὰ δὲ τοῦτον ἧκεν ᾿Αθηνᾶ καὶ 

ποιησαμένη τῆς καταλήψεως Κέκροπα μάρτυρα ἐφύτευσεν ἐλαίαν, ἣ νῦν ἐν τῷ Πανδροσείῳ 

δείκνυται. (179) γενομένης δὲ ἔριδος ἀμφοῖν περὶ τῆς χώρας [᾿Αθηνᾶν καὶ ἸΤοσειδῶνα] διαλύσας 

Ζεὺς κριτὰς ἔδωκεν οὐχ ὡς εἶπόν τινες Κέκροπα καὶ Κραναὸν οὐδὲ Ἐρυσίχθονα, θεοὺς δὲ τοὺς 

δώδεκα. καὶ τούτων δικαζόντων ἣ χώρα τῆς ᾿Αθηνᾶς ἐκρίθη, Κέκροπος μαρτυρήσαντος ὅτι πρώτη 

(εριτ. Ν αι. οἵ ἔταρπι. Ρατγίβ. Κ: πρῶτον οοαά. ΑΡρο]]οα.) τὴν ἐλαίαν ἐφύτευσεν. ᾿Αθηνᾶ μὲν οὖν 

ἀφ᾽ ἑαυτῆς τὴν πόλιν ἐκάλεσεν ᾿Αθήνας, ἸΤοσειδιὼν δὲ θυμιὺ ὀργισθεὶς τὸ Θριάσιον πεδίον ἐπέ- 

κλυσε καὶ τὴν ᾿Αττικὴν ὕφαλον ἐποίησε. [| εἴ. ἩΕΒΕΒΟΡΟΥΤΥΒ ὁ, 55 ([πἴτα ἢ. 56). 

: ΞΥΙΡΑΒ Διὸς ψῆφος᾽ οὕτως καλεῖται ἐν ὦ ᾿Αθηνᾶ καὶ Ποσειδῶν ἐκρίθησαν. Κρατῖνος 

᾿Αρχιλόχοις “Ἔνθα Διὸς μεγάλου θᾶκοι πεσσοί τε καλοῦνται. ὃ γὰρ τόπος ἐν ὦ ἐκρίθησαν 

Διὸς ψῆφος καλεῖται. 

6 ἨΕΒΥΘΗΙΥΒ Διὸς θᾶκοι καὶ πεσσοί᾽ τινὲς γράφουσι “'ψῆφοι᾽᾿. φασὶ δὲ ἐν τῇ τῶν ᾿Αθη- 

ναίων (θεῶν Ι«ἢπ περὶ τῶν ᾿Αθηνῶν Μιοαε 15) διαψηφίσει, ὅτε ἠμφισβήτει ᾿Αθηνᾶ καὶ Ποσειδιὼν, 

τὴν ᾿Αθηνᾶν Διὸς δεηθῆναι ὑπὲρ αὑτῆς τὴν ψῆφον ἐνεγκεῖν καὶ ὑποσχέσθαι ἀντὶ τούτου τὸ τοῦ 

ἸΤολιέως ἱερεῖον πρῶτον θύεσθαι ἐπὶ βωμοῦ. ὶ 
“ ΒΟΗΟΙ,. ΕΥΕΙΡ. ΗἸΡΡοΟΙΪ. 974 αἱ ᾿Αθῆναι πρῶτα κατὰ τὸν μῦθον ἀναφανεῖσαι πολλοὺς 

τῶν θεῶν εἵλκυσαν εἰς ἔρωτα ἑαυτῶν, ἐξαιρέτως δὲ παρὰ τοὺς λοιποὺς θεοὺς Ἄρης καὶ ᾿Αθηνᾶ 

τῆς πόλεως ἤρων καὶ ἀντεποιεῖτο ἑκάτερος. καθιστῶσιν οὖν αὐτοὺς τοὺς πολίτας τοὺς ᾿Αθηναίους 

δικαστάς, τίνι ἂν ἣ πόλις προσήκοι μᾶλλον. ᾿Αθηναῖοι δὲ λέγουσι τῶ δεδειχότι σημεῖόν τι ἐν 

πόλει ἐκείνῳ ἀνατεθῆναι ταύτην. ᾿Αθηνᾶ οὖν ἐλαίαν ἐν τῇ ἀκροπόλει ἐξέφυσε καὶ οὕτως νική- 

σασα τὴν πόλιν ἔλαβεν ἑαυτῇ. 

ὃ ΡΑΥΒΑΝΙΑΒ 7, 27, 1 κεῖται ἐν τῷ ναῷ τῆς Πολιάδος Ἑρμῆς ξύλου, Κέκροπος εἶναι 

λεγόμενον ἀνάθημα. 

9 ἨΟΜΕΕΥΒ ἢ, ὃο ὡς ἄρα φωνήσασ᾽ ἀπέβη γλαυκῶπις ᾿Αθήνη Πόντον ἐπ᾽ ἀτρύγετον, λίπε 

δὲ Σχερίην ἐρατεινήν, Ἵκετο δ᾽ ἐς Μαραθῶνα καὶ εὐρυάγυιαν ᾿Αθήνην, Δῦνε δ᾽ Ἐρεχθῆος πυκι- 

νὸν δόμον. (ΛΕΒΟΗΥΓΠΥΒ Εὐπιεη. ὃς 5. πρὸς δόμοις Ἐρεχθέως.) 

ΙΟ ΗΟΜΕΕΥΒ Β, 546 οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ᾿Αθήνας εἶχον ἐυκτίμενον πτολίεθρον, Δῆμον Ἐρεχθῆος 

μεγαλήτορος, ὅν ποτ᾽ ᾿Αθήνη Θρέψε Διὸς θυγάτηρ, τέκε δὲ ζείδιυρος ἄρουρα, Κάδ δ᾽ ἐν ᾿Αθήνης 

εἷσεν ἑῷ ἐνὶ πίονι νη (550) Ἔνθα δέ μιν ταύροισι καὶ ἀρνειοῖς ἱλάονται Κοῦροι ᾿Αθηναίων 

περιτελλομένων ἐνιαυτῶν. 

ἊΣ ΑΝΤΙΘΟΟΝΥΒ [εἰδῖ. τΐγαῦ, 12 ᾿Αμελησαγόρας ὃ ᾿Αθηναῖος ὁ τὴν ᾿Ατθίδα συγγεγραφιὺς οὔ 

φησι κορώνην προσίπτασθαι πρὸς τὴν ἀκρόπολιν, οὐδ᾽ ἔχοι ἂν εἰπεῖν ἑιυρακιὺὺς οὐδείς. ἀπὸο- 

δίδωσιν δὲ τὴν αἰτίαν μυθικῶς. φησὶν γὰρ Ἡφαίστῳ δοθείσης τῆς ᾿Αθηνᾶς συγκατακλιθεῖσαν αὐτὴν 

ἀφανισθῆναι, τὸν δὲ Ἥφαιστον εἰς γῆν [πεσόντα] προίεσθαι τὸ σπέρμα, τὴν δὲ γὴν ὕστερον αὐτῷ 
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ἀναδοῦναι Ἐριχθόνιον, ὃν τρέφειν τὴν ᾿Αθηνᾶν καὶ εἰς κίστην καθεῖρξαι καὶ παραθέσθαι ταῖς 

Κέκροπος παισίν, ᾿Αγραύλῳ καὶ ἸΠανδρόσῳ καὶ Ἕρσῃ, καὶ ἐπιτάξαι μὴ ἀνοίγειν τὴν κίστην ἕως 

ἂν αὐτὴ ἔλθῃ. ἀφικομένην δὲ εἰς ΤΤαλλήνην φέρειν ὄρος, ἵνα ἔρυμα πρὸ τῆς ἀκροπόλεως ποιήσῃ, 

τὰς δὲ Κέκροπος θυγατέρας τὰς δύο, ᾿Αγραυλον καὶ ΤΠ] άνδροσον, τὴν κίστην ἀνοῖξαι καὶ ἰδεῖν 

δράκοντας δύο περὶ τὸν Ἐριχθόνιον᾽ τῇ δὲ ᾿Αθηνᾷ φερούσῃ τὸ ὄρος, ὃ νῦν καλεῖται Λυκαβηττός, 

κορώνην φησὶν ἀπαντῆσαι καὶ εἰπεῖν ὅτι Ἐριχθόνιος ἐν φανερῷ, τὴν δὲ ἀκούσασαν ῥίψαι τὸ ὄρος 

ὅπου νῦν ἐστι, τῇ δὲ κορώνῃ διὰ τὴν κακαγγελίαν εἰπεῖν ὡς εἰς ἀκρόπολιν οὐ θέμις αὐτῇ ἔσται ἀφικέσθαι. 

12 ἈΑΡΟΙΠΙΟΒΠΟΒΥΒ 3, 180 (14, 6) τοῦτον (Εἰ τ᾿ {ἢ οπῖι πι) ᾿Αθηνᾶ κρύφα τῶν ἄλλων θεῶν 

ἔτρεφεν, ἀθάνατον θέλουσα ποιῆσαι καὶ καταθεῖσα αὐτὸν εἰς κίστην ΤΤανδρόσῳ τῇ Κέκροπος 

παρακατέθετο, ἀπειποῦσα τὴν κίστην ἀνοίγειν. αἱ δὲ ἀδελφαὶ τῆς ἸΠΤανδρόσου ἀνοίγουσιν ὑπὸ 

περιεργίας καὶ θεῶνται τῷ βρέφει παρεσπειραμένον δράκοντα᾽ καὶ ὡς μὲν ἔνιοι λέγουσιν, ὑπ’ 

αὐτοῦ διεφθάρησαν τοῦ δράκοντος, ὡς δὲ ἔνιοι, δι᾽ ὀργὴν ᾿Αθηνᾶς ἐμμανεῖς γενόμεναι κατὰ τῆς 

ἀκροπόλεως αὑτὰς ἔρριψαν. (190) ἐν δὲ τῷ τεμένει τραφεὶς Ἐριχθόνιος ὑπ᾽ αὐτῆς ᾿Αθηνᾶς, 

ἐκβαλὼν ᾿Αμφικτύονα ἐβασίλευσεν ᾿Αθηνῶν καὶ τὸ ἐν ἀκροπόλει ξόανον τῆς ᾿Αθηνᾶς ἱδρύσατο 

καὶ τῶν ἸΠΤαναθηναίων τὴν ἑορτὴν συνεστήσατο. 

13 ΒΟΗΟΙ,.. ΘΠΈΕΜΟΒΤΗ. 219, 303 ᾿Αγραυλος καὶ Ἕρση καὶ ἸΤάνδροσος θυγατέρες Κέκροπος, 

ὥς φησιν ὁ Φιλόχορος. λέγουσι δὲ ὅτι πολέμου συμβάντος παρ᾽ ᾿Αθηναίοις, ὅτε Εὔμολπος ἐστρά- 

τευσε κατὰ Ἐρεχθέως, καὶ μηκυνομένου τούτου ἔχρησεν ὃ ᾿Απόλλων ἀπαλλαγήσεσθαι, ἐάν τις 

ἀνέλῃ ἑαυτὸν ὑπὲρ τῆς πόλεως. ἣ τοίνυν ΔγΥραυλος ἑκοῦσα αὑτὴν ἐξέδιωωυκεν εἰς θάνατον. 

ἔρριψε γὰρ ἑαυτὴν ἐκ τοῦ τείχους. εἶτα ἀπαλλαγέντες τοῦ πολέμου ἱερὸν ὑπὲρ τούτου ἐστήσαντο 

αὐτῇ παρὰ τὰ προπύλαια τῆς πόλεως, καὶ ἐκεῖσε ὥμνυον οἱ ἔφηβοι μέλλοντες ἐξιέναι εἰς πόλεμον. 

14 ΞΘΥΙΠΑΒ Κουροτρόφος Γῆ᾽ ταύτῃ δὲ θῦσαί φασι πρῶτον Ἐριχθόνιον ἐν ἀκροπόλει καὶ 

βωμὸν ἱδρύσασθαι, χάριν ἀποδιδόντα τῇ Γῇ τῶν τροφείων᾽ καταστῆσαι δὲ νόμιμον τοὺς θύοντάς 

τινι θεῷ ταύτῃ προθύειν. 

τ ΑΒΙΒΤΙΠΕΒ Οἵ. 2 Ρ. 25(. ᾿Αθηναίων οἱ πρεσβύτατοι καὶ Ὑγιείας ᾿Αθηνᾶς βωμὸν 

ἱδρυσάντοι. (οἷ: δῷ Ῥᾶι5: Σ, 23, 24.) 

16 ΡΑΥΒΑΝΙΑΒ 7, 23,7 ᾿Αρτέμιδος ἱερόν ἐστι Βραυρωνίας, ἰπ 4τιο ἕδος ἀρχαῖον Πιϊ5βες 

Ἐπ} ἰαϑίηίαγ τηΐγα δα της ἰοσιπ) φαἀϑοτρί!. 

ΤΠ ΟἸΕΜΕΝΒ ΑἸ,ΕΧ. ρῥτοίγ, 3, 45 Ρ. 13 5. ᾿Αθήνησιν ἐν τῇ ἀκροπόλει (τάφος ἐστὶ) Κέκροπος, 

ὥς φησιν ᾿Αντίοχος ἐν τῷ ἐνάτῳ τῶν ἱστοριῶν. (411 46 ίᾷπο [ἱερῷ] (ὐδογορὶβ Ἰοαιππίαγ, οἵ, δα 

1 αΠ|9. 7. 27..1Ζ.) 

1ὃ ἘΨΕΙΡΙΠΕΒ ἴοη. 281 Ἴων: πατέρα δ᾽ (Ε τε στ Ππ αὰ π) ἀληθῶς χάσμα σὸν κρύπτει χθονός; 

Κρέουσα᾽ πληγαὶ τριαίνης ποντίου σφ᾽ ἀπώλεσαν. Ἴων. Μακραὶ δὲ χῶρός ἐστ᾽ ἐκεῖ κεκλημένος; 

10 ΑΡΟΙΠΟΒΟΚΒΥ͂Β 3, 101 (14, 7) Ἐριχθονίου ἀποθανόντος καὶ ταφέντος ἐν τῷ αὐτῷ 

τεμένει τῆς ᾿Αθηνᾶς... 

ΡΕΙΆΚΟΙΟΑ ΑΚΟΙΘ ΜΟΕΝΙΑ ΕΤ ΡΚΟΡΝΑΝΑΟΥΙΝΜ ἘΝΝΕΑΡΥΙΝΜ 

20 ἨΒΒΟΡΟΤΥΒ ὁ, 137) Ἕκαταῖος ὁ ἫἩτησάνδρου ἔφησε ἐν τοῖσι λόγοισι (Πελασγοὺς 

ἐκ τῆς ᾿Αττικῆς ὑπὸ ᾿Αθηναίων ἐκβληθῆναι) λέγων ἀδίκως ἐπείτε γὰρ ἰδεῖν τοὺς ᾿Αθηναίους 

τὴν χώρην, τὴν σφίσι αὐτοῖσι ὑπὸ τὸν Ὑμησσὸν ἐοῦσαν ἔδοσαν οἰκῆσαι, μισθὸν τοῦ τείχεος 

τοῦ περὶ τὴν ἀκρόπολίν κοτε ἐληλαμένου κ. τ. λ. 

21 ΠΙΟΝΥΒΙΥΆ ΗΛΙΙΟΛΉΝ, απίϊα. 7, 28 Μυρσίλος τὰ ἔμπαλιν ἀποφαινόμενος Ἑλλανίκῳ τοὺς 

Τυρρηνούς φησιν, ἐπειδὴ τὴν ἑαυτῶν ἐξέλιπον, ἐν τῇ πλάνῃ μετονομασθῆναι Πελαργούς, τῶν 

ὀρνέων τοῖς καλουμένοις πελαργοῖς εἰκασθέντας, ὡς κατὰ ἀγέλας ἐφοίτων εἴς τε τὴν Ἑλλάδα 



4 ΑὙΤᾺ ΑἈΚΟΙΒ 22---27 

καὶ τὴν βάρβαρον᾽ καὶ τοῖς ᾿Αθηναίοις τὸ τεῖχος τὸ περὶ τὴν ἀκρόπολιν, τὸ Πελαργικὸν καλού- 

μένον, τούτους περιβαλεῖν. 

22 ῬΑΥΒΑΝΙΛΑΒ 1, 28, 3 τῇ ἀκροπόλει, πλὴν ὅσον Κίμων ικοδόμησεν αὐτῆς ὁ Μιλτίαδου, 

περιβαλεῖν τὸ λοιπὸν λέγεται τοῦ τείχους Πελασγοὺς οἰκήσαντάς ποτε ὑπὸ τὴν ἀκρόπολιν. 

23 ΒΕΚΚΕΕῚΙ ἈΝΕΟΠΟΤΑᾺ Ρ. 410, 28 Κλείδημος καὶ ἠἡπέδιζον τὴν ἀκρόπολιν, περιέβαλλον 

δὲ ἐννεάπυλον τὸ Πελαργικόν. (ΡΟΠΕΜΟ ἀρια 50Πο]. ὅορῃ. ΟΟ. 489 τὸ Κυλώνειον ἐκτὸς τῶν 

ἐννέα πυλῶν. ΤῊΥΟΥΡΘΙΠΕῈΒΞ 2, 17 τὸ Πελαργικὸν καλούμενον τὸ ὑπὸ τὴν ἀκρόπολιν. 5Ξ'ΤΈΛΒΟ 

9 Ῥ. 401 τοὺς Πελασγοὺς ..., ἀφ᾽ ὧν ἐκλήθη μέρος τι τῆς πόλεως Πελασγικόν.) 

ΟΥΤΟΝΙΒ ΜΒ 

24 ἨΕΒΝΟΡΟΥΤΥΒ 5,71 ἦν Κύλων τῶν ᾿Αθηναίων ἀνὴρ Ὀλυμπιονίκης. οὗτος ἐπὶ τυραννίδι 640 

ἐκόμησε, προσποιησάμενος δὲ ἑταιρηΐην τῶν ἡλικιωτέων καταλαβεῖν τὴν ἀκρόπολιν ἐπειρήθη, οὐ 

δυνάμενος δὲ ἐπικρατῆσαι ἱκέτης ἵζετο πρὸς τὸ ἄγαλμα. τούτους ἀνίστασι μὲν οἱ πρυτάνιες 

τῶν ναυκράρων, οἵ περ ἔνεμον τότε τὰς ᾿Αθήνας, ὑπεγγύους πλὴν θανάτου" φονεῦσαι δὲ αὐτοὺς 

αἰτίη ἔχει ᾿Αλκμεωνίδας. 

25 ΤῊΨΥΟΥΡΙΡΕΝΣ 1, 126 Κύλων ἦν Ὀλυμπιονίκης ἀνὴρ ᾿Αθηναῖος τῶν πάλαι εὐγενής τε 

καὶ δυνατός" ἐγεγαμήκει δὲ θυγατέρα Θεαγένους Μεγαρέως ἀνδρός, ὃς κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον 

ἐτυράννει Μεγάρων. χρωμένῳ δὲ τι Κύλωνι ἐν Δελφοῖς ἀνεῖλεν ὃ θεὸς ἐν τῇ τοῦ Διὸς τῇ 

μεγίστῃ ἑορτῇ καταλαβεῖν τὴν ᾿Αθηναίων ἀκρόπολιν. ὃ δὲ παρά τε τοῦ Θεαγένους δύναμιν λαβιὼν 

καὶ τοὺς φίλους ἀναπείσας, ἐπειδὴ ἐπῆλθον Ὀλύμπια τὰ ἐν Πελοποννήσῳ, κατέλαβε τὴν ἀκρόπολιν 

ὡς ἐπὶ τυραννίδι, νομίσας ἑορτήν τε τοῦ Διὸς μεγίστην εἶναι καὶ ἑαυτῷ τι προσήκειν Ὀλύμπια 

νενικηκότι. εἰ δὲ ἐν τῇ ᾿Αττικῇ ἢ ἄλλοθί που ἣ μεγίστη ἐορτὴ εἴρητο, οὔτε ἐκεῖνος ἔτι κατενόησε 

τό τε μαντεῖον οὐκ ἐδήλου (ἔστι γὰρ καὶ ᾿Αθηναίοις Διάσια, ἃ καλεῖται Διὸς ἑορτὴ Μιλιχίου 

μεγίστη, ἔξω τῆς πόλεως, ἐν ἣ πανδημεὶ θύουσι, πολλοὶ οὐχ ἱερεῖα, ἀλλὰ θύματα ἐπιχώρια)" 

δοκῶν δὲ ὀρθῶς γιγνώσκειν ἐπεχείρησε τῷ ἔργῳ. οἱ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι αἰσθόμενοι ἐβοήθησάν τε παν- 

δημεὶ ἐκ τῶν ἀγρῶν ἐπ᾽ αὐτοὺς καὶ προσκαθεζόμενοι ἐπολιόρκουν. χρόνου δὲ ἐπιγιγνομένου οἱ 

᾿Αθηναῖοι τρυχόμενοι τῇ προσεδρείᾳ ἀπῆλθον οἱ πολλοί, ἐπιτρέψαντες τοῖς ἐννέα ἄρχουσι τὴν 

φυλακὴν καὶ τὸ πᾶν αὐτοκράτορσι διαθεῖναι ἣ ἂν ἄριστα διαγιγνώσκωσι: τότε δὲ τὰ πολλὰ τῶν 

πολιτικῶν οἱ ἐννέα ἄρχοντες ἔπρασσον. οἱ δὲ μετὰ τοῦ Κύλωνος πολιορκούμενοι φλαύρως εἶχον 

σίτου τε καὶ ὕδατος ἀπορίᾳ. ὃ μὲν οὖν Κύλων καὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἐκδιδράσκουσιν : οἱ δ᾽ ἄλλοι, 

ὡς ἐπιέζοντο καί τινες καὶ ἀπέθνῃσκον ὑπὸ τοῦ λιμοῦ, καθίζουσιν ἐπὶ τὸν βωμὸν ἱκέται τὸν 

ἐν τῇ ἀκροπόλει. ἀναστήσαντες δὲ αὐτοὺς οἱ τῶν ᾿Αθηναίων ἐπιτετραμμένοι τὴν φυλακήν, 

ὡς ἑώρων ἀποθνήσκοντας ἐν τῷ ἱερῷ, ἐφ᾽ ὦ μηδὲν κακὸν ποιήσουσιν ἀπαγαγόντες, ἀπέκτειναν" 

καθεζομένους δέ τινας καὶ ἐπὶ τῶν Σεμνῶὼν θεῶν ἐν τοῖς βωμοῖς ἐν τῇ παρόδῳ διεχρήσαντο. 

(ΡΟΙΕΜΟ ἃρ. ϑ56πο]. ϑορῇῃ. Ὁ, 489 τὸ Κυλώνειον ἐκτὸς τιὺν ἐννέα πυλῶν.) 

26 ἨΈΒΑΟΙΙΡῈΕΒ ἦα τὰ μι]. Αἴπεθη. 4 (εχ ΔΒΙΒΤΟΤΕΙΕ) τοὺς μετὰ Κύλωνος διὰ τὴν τυραν- 

νίδα ἐπὶ τὸν βωμὸν τῆς θεοῦ πεφευγότας οἱ περὶ Μεγακλέα ἀπέκτειναν. 

25 ΡΙΙΥΤΑΒΟΉΥΒ 50]. 12 τὸ Κυλώνειον ἄγος ἤδη μὲν ἐκ πολλοῦ διετάραττε τὴν πόλιν, 

ἐξ οὗ τοὺς συνωμότας τοῦ Κύλωνος ἱκετεύοντας τὴν θεὸν Μεγακλῆς ὃ ἄρχων ἐπὶ δίκῃ κατελθεῖν 

ἔπεισεν ̓  ἐξάψαντας δὲ τοῦ ἕδους κρόκην κλωστὴν καὶ ταύτης ἐχομένους, ὡς ἐγένοντο περὶ 

τὰς Σεμνὰς θεὰς καταβαίνοντες, αὐτομάτως τῆς κρόκης ῥαγείσης ὥρμησε συλλαμβάνειν ὃ Μεγακλῆς 

καὶ οἱ συνάρχοντες ὡς τῆς θεοῦ τὴν ἱκεσίαν ἀπολεγομένης καὶ τοὺς μὲν ἔξω κατέλευσαν, οἱ δὲ 

τοῖς βωμοῖς προσφυγόντες ἀπεσφάγησαν, μόνοι δ᾽ ἀφείθησαν οἱ τὰς γυναῖκας αὐτιὼν ἱκε- 

τεύσαντες. 
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ΒΙΘΙΘΙΑΥΞ ΕἸΙΞΟΝΕ ΕΠῚῚ 

2ὃ ΒΟΉΟΙ. ΔΒΙΒΤΙΏ. Ῥαμαί. ἢ. 1890, 4 (111, 323 .41)] 6 ςοά. Ῥαγίϑίηπο επηθηαίπι (εχ 

ΑΕΙΒΤΟΤΈΙΕ ἢ τῶν Παναθηναίων λέγει τῶν μικρῶν ταῦτα γὰρ ἀρχαιότερα, ἐπὶ Ἐριχθονίου 

τοῦ ᾿Αμφικτύονος γενόμενα ἐπὶ τ φόνῳ ᾿Αστερίου τοῦ Γίγαντος᾽ τὰ τὰρ μετάλα Πεισίστρατος 

ἐποίησεν. (ΕὙΒΈΒΙΥΒ δα ΟἹ]. 53, 3 ὃ τῶν Παναθηναίων γυμνικὸς ἄγων ἤχθη.) 566 

29 ἨΕΒΕΟΒΡΟΥΤΥΞΒ 1, 59 ὃ δῆμος ὃ τῶν ᾿Αθηναίων ἐξαπατηθεὶς ἔδωκέ οἱ {Ρ15᾽]5γατοΣ τῶν 

ἀστῶν καταλέξας ἄνδρας τριηκοσίους (Ναρεῦ: τούτους ᾿ΠΡΥῚΣ, οἱ δορυφόροι μὲν οὐκ ἐγένοντο 

Πεισιστράτου, κορυνηφόροι δέ᾽ ξύλων γὰρ κορύνας ἔχοντες εἵποντό οἱ ὄπισθε. συνεπαναστάντες 

δὲ οὗτοι ἅμα Πεισιστράτῳ ἔσχον τὴν ἀκρόπολιν. ἔνθα δὴ ὁ Πεισίστρατος ἦρχε ᾿Αθηναίων κ. τ.λ. [} 

ἈΒΙΒΤΟΤΕΙΕΒ ἀεὶ τα Ρρι}]. Αἴμπεπ. 14 δημοτικώτατος εἶναι δοκῶν ὁ Τ᾿ εισίστρατος καὶ 

σφόδρ᾽ εὐδοκιμηκὼς ἐν τῷ πρὸς Μεγαρέας πολέμῳ, κατατραυματίσας ἑαυτὸν συνέπεισε τὸν δῆμον, 

ὡς ὑπὸ τῶν ἀντιστασιωτῶν ταῦτα πεπονθώς, φυλακὴν ἑαυτῷ δοῦναι τοῦ σώματος, ᾿Αριστίωνος 

γράψαντος τὴν γνώμην. λαβὼν δὲ τοὺς κορυνηφόρους καλουμένους, ἐπαναστὰς μετὰ τούτων τι 

δήμῳ κατέσχε τὴν ἀκρόπολιν ἔτει δευτέρῳ καὶ τριακοστῷ μετὰ τὴν τῶν νόμων θέσιν, ἐπὶ Κωμέου ς61|6ο 

ἄρχοντος. 

30 ΔΕΙΒΤΟΤΈΙΕΒ 1Ὀ]14. 15 παρείλετο (Ρ1515 τ ἴπ5 Γογίππὶ γγαηηϊάα ρου 15) τοῦ δήμου τὰ ὅπλα ς. ς41 

τόνδε τὸν τρόπον. ἐξοπλασίαν ἐν τῷ Θησείῳ ποιησάμενος ἐκκλησιάζειν ἐπεχείρει, ...... δ᾽ ἔστεγεν 

μικρόν οὐ φασκόντων δὲ διακούειν ἐκέλευσεν αὐτοὺς προσαναβῆναι πρὸς τὸ πρόπυλον τῆς ἀκρο- 

πόλεως, ἵνα γεγωνῇ μᾶλλον. ἐν ὦ δ᾽ ἐκεῖνος διέτριβε δημηγορῶν, ἀνελόντες οἱ ἐπὶ τοῦτο τεταγμένοι 

τίὰ ὅπλα καὶ παρακλήσαντες εἰς τὰ πλησίον οἰκήματα τοῦ Θησείου διεσήμηναν ἐλθόντες πρὸς 

τὸν Πεισίστρατον᾽ ὃ δὲ ἐπεὶ τὸν ἄλλον λόγον ἐπετέλεσεν, εἶπε καὶ περὶ τῶν ὅπλων τὸ γεγονὸς 

ὡς οὐ χρὴ θαυμάζειν οὐδ᾽ ἀθυμεῖν, ἀλλ᾽ ἀπελθόντας ἐπὶ τῶν ἰδίων εἶναι, τῶν δὲ κοινῶν αὐτὸς 

ἐπιμελήσεσθαι πάντων. 

ἊΣ ῬΡΟΙΥΛΑΕΈΝΥΒ 2,21,2 Πεισίστρατος ᾿Αθηναίων τὰ ὅπλα βουλόμενος παρελέσθαι παρήγ- 

γειλεν ἥκειν ἅπαντας εἰς τὸ ᾿Ανάκειον μετὰ τῶν ὅπλων. οἱ μὲν ἧκον, ὃ δὲ προῆλθε βουλόμενος 

δημηγορῆσαι καὶ σμικρᾷ τῇ φωνῇ λέγειν ἤρχετο. οἱ δὲ ἐξακούειν μὴ δυνάμενοι προελθεῖν αὐτὸν 

ἠξίωσαν εἰς τὸ Προπύλαιον, ἵνα πάντες ἐπακούσειαν. ἐπεὶ δὲ ὃ μὲν ἡσυχῇ διελέγετο, οἱ δ᾽ ἐντεί- 

ναντες τὰς ἀκοὰς προσεῖχον, οἱ ἐπίκουροι προελθόντες ἀράμενοι τὰ ὅπλα κατήνεγκαν εἰς τὸ 

ἱερὸν τῆς ᾿Αγραύλου. ᾿Αθηναῖοι δὲ γυμνοὶ καταλειφθέντες τότε ἤσθοντο τῆς Πεισιστράτου 

βραχυφωνίας ὅτι ἄρα ἦν τέχνασμα κατὰ τῶν ὅπλων. 

32 ΗΕΒΥΘΗΙΥΒ καταχήνη᾽ ... ὑπὸ Πεισιστράτου καλαμαίᾳ ἐμφερὲς ζῷον ἀπὸ τῆς 

ἀκροπόλεως προβεβλημένον, ὁποῖα τὰ πρὸς βασκανίαν. 

33 ἨΟΜΕΕΥΒ Β 546 οἴ, σιιρία π. 10. 

34 [ΔΒΙΒΤΟΤΕΙ,ΕΒ] Οεσοποπη. 2, 2, 4 Ρ. 13478 τῇ τε ἱερείᾳ τῇ τῆς ᾿Αθηνᾶς τῆς ἐν 

ἀκροπόλει (ΗἸΡΡΙ45. 1155) ὑπὲρ τοῦ ἀποθανόντος φέρειν χοίνικα κριθῶν καὶ πυρῶν ἑτέραν 

καὶ ὀβολόν, καὶ ὅτῳ ἂν παιδάριον τένηται, τὸ αὐτὸ τοῦτο. 

35 ἈΑΒΙΒΤΟΤΕΙῈΒ ἀθς τὸ ΡῈ]. Αἴπεη, ὃ ἤδη παρατηροῦντες (ΠΠ αὐ πηοά τπ5. οἱ Ατὶϑῖο- 514 

σιτοπ) ἐν ἀκροπόλει τοῖς Παναθηναίοις Ἱππίαν (ἐτύγχανεν γὰρ οὗτος μὲν [δ]εχόμενος, ὁ δ᾽’ Ἵπ- 

πάρχος ἀποστέλλων τὴν πομπήν), ἰδόντες τινὰ τῶν κοινωνούντων τῆς πράξεως φιλανθρώπως 

ἐντυγχάνοντα τῷ ἹἹππίᾳ καὶ νομίσαντες μηνύειν, βουλόμενοί τι δρᾶσαι πρὸ τῆς συλλήψεως, κατα- 

βάντες καὶ προεξαναστάντες τῶν ἑτέρων τὸν μὲν Ἵππαρχον διακοσμοῦντα τὴν πομπὴν παρὰ τὸ 

Λεωκόρειον ἀπέκτειναν, τὴν δ᾽ ὅλην ἐλυμήναντο πρᾶξιν. 

26 ἨΕΒΟΘΟΥΥΒ 5, 64 Κλεομένης (ταχ ],αοοακοιηοηίοτιπ)) ἀπικόμενος ἐς τὸ ἄστυ ἅμα 51ο 

᾿Αθηναίων τοῖσι βουλομένοισι εἶναι ἐλευθέροισι ἐπολιόρκεε τοὺς τυράννους ἀπεργμένους ἐν τῷ 
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Πελασγικῶ τείχεϊ. (65) καὶ οὐδέν τι πάντως ἂν ἐξεῖλον τοὺς Πεισιστρατίδας οἱ Λακεδαι- 

μόνιοι" οὔτε γὰρ ἐπέδρην ἐπενόεον ποιήσασθαι, οἵ τε Πεισιστρατίδαι σίτοισι καὶ ποτοῖσι εὖ παρε- 

σκευάδατο᾽ πολιορκήσαντές τε ἂν ἡμέρας ὀλίγας ἀπαλλάσσοντο ἐς τὴν Σπάρτην. νῦν δὲ συντυχίη 

τοῖσι μὲν κακὴ ἐπεγένετο, τοῖσι δὲ ἣ αὐτὴ αὕτη σύμμαχος" ὑπεκτιθέμενοι γὰρ ἔξω τῆς χώρῃς οἱ 

παῖδες τῶν Πεισιστρατιδέων ἥλωσαν. τοῦτο δὲ ὡς ἐγένετο, πάντα αὐτῶν τὰ πρήγματα συνε- 

τετάρακτο, παρέστησαν δὲ ἐπὶ μισθιὺ τοῖσι τέκνοισι, ἐπ᾽ οἷσι ἐβούλοντο οἱ ᾿Αθηναῖοι, ὥστε ἐν 

πέντε ἡμέρῃσι ἐκχωρῆσαι ἐκ τῆς ᾿Αττικῆς. μετὰ δὲ ἐξεχώρησαν ἐς Σίτειον τὸ ἐπὶ τὺ Σκαμάνδρῳ. 

5.5 ΑΒΙΒΤΟΤΈΕΙΕΒ ἄς τὰ ρὰΡ]. Αἴμθη. το κατακλήσας ((]ε ο πε πε 5) τὸν Ἱππίαν εἰς τὸ 

καλούμενον Πελαρτγικὸν τεῖχος ἐπολίορκει μετὰ τῶν ᾿Αθηναίων. προσκαθημένου δ᾽ αὐτοῦ 

συνέπεσεν ὑπεξιόντας ἁλῶναι τοὺς τῶν Πεισιστρατιδῶν υἱεῖς. ὧν ληφθέντων ὁμολογίαν ἐπὶ τῇ 

τῶν παίδων σωτηρίᾳ ποιησάμενοι καὶ τὰ ἑαυτῶν ἐν πένθ᾽ ἡμέραις ἐκκομισάμενοι παρέδωκαν τὴν 

ἀκρόπολιν τοῖς ᾿Αθηναίοις ἐπὶ ᾿Αρπακτίδου ἄρχοντος. 51π|10 

38 ΤΉΨΟΥΘΙΘΕΒ ὅ, 55 ὅτι πρεσβύτατος ὧν Ἱππίας ἦρξεν, εἰδὼς μὲν καὶ ἀκοῇ ἀκριβέστερον 

ἄλλων ἰσχυρίζομαι, γνοίη δ᾽ ἄν τις καὶ αὐτῶ τούτω παῖδες γὰρ αὐτῶ μόνω φαίνονται τῶν 

γνησίων ἀδελφῶν γενόμενοι, ὡς ὅ τε βωμὸς σημαίνει καὶ ἣ στήλη ἣ περὶ τῆς τῶν τυράννων 

ἀδικίας (ἀτιμίας Ηεγινεγάθ πα), ἣ ἐν τῇ ᾿Αθηναίων ἀκροπόλει σταθεῖσα, ἐν ἣ Θεσσαλοῦ μὲν οὐδ᾽ 

Ἱππάρχου οὐδεὶς παῖς γέγραπται, Ἱππίου δὲ πέντε, οἱ αὐτιὺ ἐκ Μυρρίνης τῆς Καλλίου τοῦ Ὕπερ- 

εχίδου θυγατρὸς ἐγένοντο᾽ εἰκὸς γὰρ ἦν τὸν πρεσβύτατον πρῶτον τῆμαι. καὶ ἐν τῇ αὐτῇ στήλῃ 

πρῶτος γέγραπται μετὰ τὸν πατέρα, οὐδὲ τοῦτο ἀπεικότως διὰ τὸ πρεσβεύειν τε ἀπ᾿ αὐτοῦ καὶ 

τυραννεῦσαι. 

ΑΤΗΕΝΙΕΝΘΙΝΜ ΤΙΒΕΚΑ͂Ε ἘΕῚ ΡΥΒΠΙΟΛΔΕ ἹΝΙΤΙᾺ 

30 ΡΙΥΤΑΒΟΗΥΒ ἀε σαῖγα!. ὃ Ρ. 505 Ε Λέαινα... ἐταίρα τῶν περὶ Ἁρμόδιον ἢν καὶ ἊἌἌρι- 

στογείτονα καὶ τῆς ἐπὶ τοὺς τυράννους συνωμοσίας ἐκοινώνει ταῖς ἐλπίσιν ὡς γυνή .-.. ὡς οὖν 

ἐκεῖνοι πταίσαντες ἀνῃρέθησαν, ἀνακρινομένη καὶ κελευομένη φράσαι τοὺς ἔτι λανθάνοντας οὐκ 

ἔφρασεν ἀλλ᾽ ἐνεκαρτέρησεν ... ᾿Αθηναῖοι δὲ χαλκῆν ποιησάμενοι λέαιναν ἄγλωσσον ἐν πύλαις 

τῆς ἀκροπόλεως ἀνέθηκαν. (εἴ. Δα Ῥαιι5. 1, 23, 85) 

40 ΗΕΒΒΕΒΟΒΘΟΤΥΒ 5, 72 μετὰ οὐδὲν ἥσσον παρῆν ἐς τὰς ᾿Αθήνας ὁ Κλεομένης οὐ σὺν 507 

μεγάλῃ χειρί, ἀπικόμενος δὲ ἀγηλατέει ἑπτακόσια ἐπίστια ᾿Αθηναίων, τά οἱ ὑπέθετο ὁ Ἰσαγόρης. 

ταῦτα δὲ ποιήσας δεύτερα τὴν βουλὴν καταλύειν ἐπειρᾶτο, τριηκοσίοισι δὲ τοῖσι Ἰσαγόρεω στασιύ- 

τησι τὰς ἀρχὰς ἐνεχείριζε. ἀντισταθείσης δὲ τῆς βουλῆς καὶ οὐ βουλομένης πείθεσθαι ὅ τε Κλεο- 

μένης καὶ ὁ Ἰσαγόρης καὶ οἱ στασιῶται αὐτοῦ καταλαμβάνουσι τὴν ἀκρόπολιν. ᾿Αθηναίων δὲ οἱ 

λοιποὶ τὰ αὐτὰ φρονήσαντες ἐπολιόρκεον αὐτοὺς ἡμέρας δύο᾽ τῇ δὲ τρίτῃ ὑπόσπονδοι ἐξέρχονται 

ἐκ τῆς χώρης ὅσοι ἦσαν αὐτῶν Λακεδαιμόνιοι. ἐπετελέετο δὲ τῶ Κλεομένεϊ ἣ φήμη" ὡς γὰρ 

ἀνέβη ἐς τὴν ἀκρόπολιν μέλλων δὴ αὐτὴν κατασχήσειν, ἤιε ἐς τὸ ἄδυτον τῆς θεοῦ ὡς προσ- 

ἐρέων, ἣ δὲ ἱρείη ἐξαναστᾶσα ἐκ τοῦ θρόνου, πρὶν ἢ τὰς θύρας αὐτὸν ἀμεῖψαι, εἶπε “ὦ ξεῖνε 

Λακεδαιμόνιε, πάλιν χώρει μηδὲ ἔσιθι ἐς τὸ ἱρόν οὐ γὰρ θεμιτὸν Δωριεῦσι παριέναι ἐνθαῦτα᾽᾽. 

ὃ δὲ εἶπε “ὦ τύναι, ἀλλ᾽ οὐ Δωριεύς εἰμι ἀλλ᾽ ᾿Αχαιός᾽. ὃ μὲν δὴ τῇ κλεηδόνι οὐδὲν χρεώμενος 

ἐπεχείρησέ τε καὶ τότε πάλιν ἐξέπιπτε μετὰ τῶν Λακεδαιμονίων, τοὺς δὲ ἄλλους ᾿Αθηναῖοι κατέ- 

δησαν τὴν ἐπὶ θανάτῳ. .... (90) ἔτι τε πρὸς τούτοισι ἐνῆγόν σφεας (Τ.οφαδειμηοπὶοβ)ὺ οἱ 

χρησμοὶ λέγοντες πολλά τε καὶ ἀνάρσια ἔσεσθαι αὐτοῖσι ἐξ ᾿Αθηναίων, τῶν πρότερον μὲν ἦσαν 

ἀδαέες, τότε δὲ Κλεομένεος κομίσαντος ἐς Σπάρτην ἐξέμαθον. ἐκτήσατο δὲ ὁ Κλεομένης ἐκ τῆς 

᾿Αθηναίων ἀκροπόλιος τοὺς χρησμούς, τοὺς ἔκτηντο μὲν πρότερον οἱ Πεισιστρατίδαι, ἐξελαυνό- 

μένοι δὲ ἔλιπον ἐν τῷ ἱριὼ, καταλειφθέντας δὲ ὁ Κλεομένης ἀνέλαβε. 
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41 ἈΑΒΙΒΥΟΤΕΙΕΒ ἐς τὸ ΡῈ]. Δίμοη. 20... τῆς βουλῆς ἀντιστάσης καὶ συναθροισθέντος 

τοῦ πλήθους οἱ μὲν περὶ τὸν Κλεομένην καὶ Ἰσαγόραν κατέφυγον εἰς τὴν ἀκρόπολιν, ὁ δὲ 

δῆμος δύο μὲν ἡμέρας προσκαθεζόμενος ἐπολιόρκει, τῇ δὲ τρίτῃ Κλεομένην μὲν καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ 

πάντας ἀφεῖσαν ὑποσπόνδους, Κλεισθένην δὲ καὶ τοὺς ἄλλους φυγάδας μετεπέμψαντο. 

42 ΒΟΉΟΙ,.. ΔΕΙΒΤΌΡΗ. [0ν8. 273 τῶν μετὰ Κλεομένους Ἐλευσῖνα κατασχόντων ᾿Αθηναῖοι 

τὰς οἰκίας κατέσκαψαν καὶ τὰς οὐσίας ἐδήμευσαν, αὐτῶν δὲ θάνατον ἐψηφίσαντο. καὶ ἀναγρά- 

ψαντες ἐς στήλην χαλκῆν ἔστησαν ἐν πόλει παρὰ τὸν ἀρχαῖον νεών. ςοὅ 

43 ἨΒΕΟΡΟΥΥΒ 5, 77 οἱ ἱἹπποβόται ἐκαλέοντο οἱ παχέες τῶν Χαλκιδέων. ὅσους δὲ καὶ 596 

τούτων ἐζώγρησαν (ἰπ Ριᾷρπα 86] ΕἰιτριιΠ) σοτητη5584), ἅμα τοῖσι Βοιωτῶν ἐζωγρημένοισι εἶχον 

ἐν φυλακῇ [ἐς πέδας] δήσαντες χρόνῳ δὲ ἔλυσάν σφεας δίμνεως ἀποτιμησάμενοι. τὰς δὲ πέδας 

αὐτῶν, ἐν τῇσι ἐδεδέατο, ἀνεκρέμασαν ἐς τὴν ἀκρόπολιν᾽ αἵ περ ἔτι καὶ ἐς ἐμὲ ἦσαν περιεοῦσαι, 

κρεμάμεναι ἐκ τειχέων περιπεφλευσμένων πυρὶ ὑπὸ τοῦ Μήδου, ἀντίον δὲ τοῦ μεγάρου τοῦ 

πρὸς ἑσπέρην τετραμμένου. καὶ τῶν λύτρων τὴν δεκάτην ἀνέθηκαν ποιησάμενοι τέθριππον 

χάλκεον᾽ τὸ δὲ ἀριστερῆς χειρὸς ἕστηκε πρῶτα ἐσίοντι ἐς τὰ προπύλαια τὰ ἐν τῇ ἀκρο- 

πόλι᾽ ἐπιγέγραπται δέ οἱ τάδε᾽ 

ἔθνεα Βοιωτῶν καὶ Χαλκιδέων δαμάσαντες 

παῖδες ᾿Αθηναίων ἔργμασιν ἐν πολέμου 

δεσμῷ ἐν ἀχλυόεντι σιδηρέῳ ἔσβεσαν ὕβριν᾽ 

τῶν ἵππους δεκάτην Τ]Παλλάδι τάσδ᾽ ἔθεσαν. 

(ποϑιιβ αὖ ἰπἰἰο τ αἀἰβροβιίοβ ἔμ585ε, τὖὸ Παχδπλείγὶ ἰοσιπ) ἱπίοῦ σὲ. σοϊηπηαίαγοπί, [Γαρηγθπίιη 

ἀοουϊέ δὰ Ραΐ:5. 1, 28, 9 δαϊδίιιπ.) ἢ 

44 ΑΠΙΒΤΟΤΕΙΕΒ ἀς τὰ Ρυ0]. Αἴμθη. 7... τὰ ἀναθήματα τῶν ἀρχαίων ἀνάκειται γὰρ ἐν 

ἀκροπόλει εἰκὼν Διφίλου (Διφ. 4ε]. Μη Απιονζ εἰ Κ84106}), ἐφ᾽ ἣ ἐπιγέγραπται τάδε- 

Διφίλου ᾿Ανθεμίων τήνδ᾽ ἀνέθηκε θεοῖς 

θητικοῦ ἀντὶ τέλους ἱππάδ᾽ ἀμειψάμενος (ἀμειψαμένου ΜΙο 6115). 

καὶ παρέστηκεν ἵππος ἐκμαρτυρῶν (ἐκμ. 4]. εἰ46π}})} ὡς τὴν ἱππάδα τοῦτο σημαίνουσαν. [| ῬΟΙΙΥΧ 

δι 130 εἰκών ἐστιν ἐν ἀκροπόλει ἵππος ἀνδρὶ παρεστηκώς, καὶ τὸ ἐπίγραμμα᾽ 

Διφίλου ᾿Ανθεμίων τόνδ᾽ ἵππον θεοῖς ἀνέθηκεν 

θητικοῦ ἀντὶ τέλους ἱππάδ᾽ ἀμειψάμενος. 

ΒΕ ΕΝ ΘΙ͂Ν 

45 ΡΑΥΒΑΝΙΛΒ 71, 28, 2 δύο ᾿Αθηναίοις εἰσὶ δεκάται πολεμήσασιν, ἄγαλμα ᾿Αθηνᾶς χαλ- 

κοῦν ἀπὸ Μήδων τῶν ἐς Μαραθῶνα ἀποβάντων, τέχνη Φειδίου κτλ. (οἴ. «αἰϊο5. ἰΙοσο5 δα Πιιης 490 

Ἰοσιιπ δἀβογρίοβ εἴ ἰηΐγα ἢ. 65). 

46 ἨΕΝΟΡΟΤΥΒ ὁ, τοῦ τῷ δὴ (Φειδιππίδεϊ), ὡς αὐτός τε ἔλεγε Φειδιππίδης {Φιλιππίδης 490 

Κοιηδπιϑὺ καὶ ᾿Αθηναίοισι ἀπήγγελλε, περὶ τὸ ἸΤαρθένιον ὄρος τὸ ὑπὲρ Τεγέης ὁ Πὰν περιπίπτει. 

βώσαντα δὲ τὸ οὔνομα τοῦ Φειδιππίδεω {Φιλ. ᾿κοπηαηιι5) τὸν Πᾶνα ᾿Αθηναίοισι κελεῦσαι ἀπαγγεῖλαι, 

δι᾿ ὅτι ἑωυτοῦ οὐδεμίαν ἐπιμελείην ποιεῦνται ἐόντος εὔνου ᾿Αθηναίοισι καὶ πολλαχῇ γενομένου 

σφι ἤδη χρησίμου, τὰ δ᾽ ἔτι καὶ ἐσομένου. καὶ ταῦτα μὲν ᾿Αθηναῖοι, καταστάντων σφι εὖ ἤδη 

τῶν πρηγμάτων, πιστεύσαντες εἶναι ἀληθέα ἱδρύσαντο ὑπὸ τῇ ἀκροπόλι ἸΤΤανὸς ἱρὸν καὶ αὐτὸν 

ἀπὸ ταύτης τῆς ἀγγελίης θυσίῃσι ἐπετείοισι καὶ λαμπάδι ἱλάσκονται. 

47 ΤΥΟΙΑΝΥΒ 85. ἀοουβ. 9 οὗτος (Ῥ 4η) ᾧὥκει μὲν τὸ πρόσθεν ἀνὰ τὸ ΤΠἊρθένιον, ὑπὸ δὲ 

τὸν Δάτιδος ἐπίπλουν καὶ τὴν Μαραθωνάδε τῶν βαρβάρων ἀπόβασιν ἧκεν ἄκλητος τοῖς ᾿Αθη- 
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γαίοις ξύμμαχος, καὶ τὸ ἀπ᾿ ἐκείνου τὸ ὑπὸ τῇ ἀκροπόλει σπήλαιον τοῦτο ἀπολαβόμενος οἰκεῖ 

μικρὸν ὑπὲρ τοῦ Πελασγικοῦ ἐς τὸ μετοίκιον ξυντελῶν. (εἴ. ῬΑΡΥΒ. 1, 28, 4) 

᾿ΙΒΙΜΟΝΙΘΕΒΙ ἀπῖμο]. Ραϊαῖ. ἂρρ. ΡΙαπ. 232 

τὸν τραγόπουν ἐμὲ Πᾶνα τὸν ᾿Αρκάδα, τὸν κατὰ Μήδων, 

τὸν μετ᾽ ᾿Αθηναίων στήσατο Μιλτιάδης. 

Ῥοριυ δβοιταπιν 46 ΓΘ Ριι5. θα 16 }15. δα ἀγσθη Ρογ θη θι5 τ. ΔῈ 20. 

(Ὁ πιρίατα ἴορὶα δἃηΐθ ἃ. 480 ἴῃ αὔδα [5586 5] ΠΥ) ΠΊΔΥΠΊΟΥΘ σι} ἴῃ τα Ύ θ15 

Ῥουβιοῖβ ἀπὰς ποσδηΐιν τγαρογίαγιι πη). παγιθίαβ ργοθδΐ. 

ἨΒΒΟΘΟΤΥΒ δ, 41 λέγουσι ᾿Αθηναῖοι ὄφιν μέγαν φύλακα τῆς ἀκροπόλιος ἐνδιαιτᾶσθαι 

ἐν τῷ ἱρῷ. λέγουσί τε ταῦτα καὶ δὴ καὶ ὡς ἐόντι ἐπιμήνια ἐπιτελέουσι προτιθέντες τὰ δ᾽ ἐπι- 

μήνια [ἐστι] μελιτόεσσα. αὕτη δ᾽ ἣ μελιτόεσσα ἐν τῷ πρόσθεν αἰεὶ χρόνω ἀναισιμουμένη τότε 

ἦν ἄψαυστος. σημηνάσης δὲ ταῦτα τῆς ἱρείης μᾶλλον τι οἱ ᾿Αθηναῖοι καὶ προθυμότερον ἐξέλιπον 

τὴν πόλιν ὡς καὶ τῆς θεοῦ ἀπολελοιπυίης τὴν ἀκρόπολιν. 

ΡΙΥΤΑΒΟΗΥΒ ὙΠοϑηγδῖ. τὸ Θεμιστοκλῆς ἀπορῶν τοῖς ἀνθρωπίνοις λογισμοῖς προσ- 

άτεσθαι τὸ πλῆθος, ὥσπερ ἐν τραγῳδίᾳ μηχανὴν ἄρας σημεῖα δαιμόνια καὶ χρησμοὺς ἐπῆγεν 

αὐτοῖς, σημεῖον μὲν λαμβάνων τὸ τοῦ δράκοντος, ὃς ἀφανὴς ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐκ τοῦ 

σηκοῦ δοκεῖ γενέσθαι. καὶ τὰς καθ᾽ ἡμέραν αὐτιὺ προτιθεμένας ἀπαρχὰς εὑρίσκοντες ἀψαύστους 

οἱ ἱερεῖς ἐξήγγελλον εἰς τοὺς πολλούς, τοῦ Θεμιστοκλέους λόγον διδόντος, ὡς ἀπολέλοιπε τὴν 

πόλιν ἣ θεὸς ὑφηγουμένη πρὸς τὴν θάλατταν αὐτοῖς. τιὺ δὲ χρησμιὺ πάλιν ἐδημαγώγει λέγων 

μηδὲν ἄλλο δηλοῦσθαι ξύλινον τεῖχος ἢ τὰς ναῦς... κρατήσας δὲ τῇ γνώμῃ ψήφισμα γτράφει 

τὴν μὲν πόλιν καταθέσθαι τῇ ᾿Αθηνᾷ τῇ ᾿Αθηνέων μεδεούσῃ, τοὺς δ᾽ ἐν ἡλικίᾳ πάντας ἐμβαίνειν 

εἰς τὰς τριήρεις, παῖδας δὲ καὶ γυναῖκας καὶ ἀνδράποδα σώζειν ἕκαστον ὡς δυνατόν.... . κατα- 

βαινόντων γὰρ εἰς Πειραιὰ τῶν ᾿Αθηναίων (ΚλείδημοςΣ φησὶν ἀπολέσθαι τὸ γΤοργόνειον ἀπὸ 

τῆς θεοῦ τοῦ ἀγάλματος τὸν οὖν Θεμιστοκλέα προσποιούμενον ζητεῖν καὶ διερευνώμενον 

ἅπαντα χρημάτων ἀνευρίσκειν πλῆθος ἐν ταῖς ἀποσκευαῖς κεκρυμμένον κτλ. 

Ι0ῈΜ (ἴηι. 5 ὅτε τὸν δῆμον ἐπιόντων Μήδων Θεμιστοκλῆς ἔπειθε προέμενον τὴν πόλιν 

καὶ τὴν χώραν ἐκλιπόντα πρὸ τῆς Σαλαμῖνος ἐν ταῖς ναυσὶ τὰ ὅπλα θέσθαι καὶ διαγωνίσασθαι 

κατὰ τὴν θάλασσαν, ἐκπεπληγμένων τῶν πολλῶν τὸ τόλμημα πρῶτος Κίμων ὥφθη διὰ τοῦ Κερα- 

μεικοῦ φαιδρὸς ἀνιὼν εἰς τὴν ἀκρόπολιν μετὰ τῶν ἑταίρων ἵππου τινὰ χαλινὸν ἀναθεῖναι τῇ 

θεῷ διὰ χειρῶν κομίζων, ὡς οὐδὲν ἱππικῆς ἀλκῆς ἀλλὰ ναυμάχων ἀνδρῶν ἐν τιὺ παρόντι τῆς 

πόλεως δεομένης. ἀναθεὶς δὲ τὸν χαλινὸν καὶ λαβὼν ἐκ τῶν περὶ τὸν ναὸν κρεμαμένων ἀσπίδων 

καὶ προσευξάμενος τῇ θει κατέβαινεν ἐπὶ θάλασσαν, οὐκ ὀλίγοις ἀρχὴ τοῦ θαρρεῖν γενόμενος. 

ΗἨΒΒΕΒΟΡΟΥΤΥΒ ὅδ, 51 αἱρέουσι (Ρετ5 4 6) ἔρημον τὸ ἄστυ καί τινας ὀλίγους εὑρίσκουσι 

τῶν ᾿Αθηναίων ἐν τῶ ἱρῶ ἐόντας, ταμίας τε τοῦ ἱροῦ καὶ πένητας ἀνθρώπους, οἱ φραξάμενοι τὴν 

ἀκρόπολιν θύρῃσι τε καὶ ξύλοισι ἠμύνοντο τοὺς ἐπιόντας, ἅμα μὲν ὑπ᾽ ἀσθενείης βίου οὐκ ἐκχω- 

ρήσαντες ἐς Σαλαμῖνα, πρὸς δὲ αὐτοὶ δοκέοντες ἐξευρηκέναι τὸ μαντήιον, τὸ ἣ Πυθίη σφι ἔχρησε, 

τὸ ξύλινον τεῖχος ἀνάλωτον ἔσεσθαι᾽ αὐτὸ δὴ τούτο εἶναι τὸ κρησφύγετον κατὰ τὸ μαντήιον, καί 

οὐ τὰς νέας. (52) οἱ δὲ Πέρσαι ἱζόμενοι ἐπὶ τὸν καταντίον τῆς ἀκροπόλιος ὄχθον, τὸν ᾿Αθηναῖοι 

καλέουσι ᾿Αρήιον πάγον, ἐπολιόρκεον τρόπον τοιόνδε: ὅκως στυππεῖον περὶ τοὺς ὀιστοὺς περι- 

θέντες ἅψειαν, ἐτόξευον ἐς τὸ φράγμα. ἐνθαῦτα ᾿Αθηναίων οἱ πολιορκεόμενοι ὅμως ἠμύνοντο, 

καίπερ ἐς τὸ ἔσχατον κακοῦ ἀπιγμένοι καὶ τοῦ φράγματος προδεδιυκότος οὐδὲ λόγους τῶν Πει- 

σιστρατιδέων προσφερόντων περὶ ὁμολογίης ἐνεδέκοντο, ἀμυνόμενοι δὲ ἄλλα τε ἀντεμηχανῶντο 

καὶ δὴ καὶ προσιόντων τῶν βαρβάρων πρὸς τὰς πύλας ὁλοιτρόχους ἀπίεσαν, ὥστε Ξέρξην ἐπὶ 

χρόνον συχνὸν ἀπορίῃσι ἐνέχεσθαι, οὐ δυνάμενόν σφεας ἑλεῖν. (53) χρόνῳ δ᾽ ἐκ τῶν ἀπόρων 

ἐφάνη δή τις ἔσοδος τοῖσι βαρβάροισι’ ἔδεε γὰρ κατὰ τὸ θεοπρόπιον πᾶσαν τὴν ᾿Αττικὴν τὴν 

4854 

480 
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ἐν τῇ ἠπείρῳ γενέσθαι ὑπὸ Πέρσῃσι. ἔμπροσθε ὧν πρὸ (οπι. Ἀοπταπι5) τῆς ἀκροπόλιος, ὄπισθε 

δὲ τῶν πυλέων καὶ τῆς ἀνόδου, τῇ δὴ οὔτε τις ἐφύλασσε οὔτ᾽ ἂν ἤλπισε μὴ κοτέ τις κατὰ ταῦτα 

ἀναβαίη ἀνθρώπων, ταύτῃ ἀνέβησάν τινες κατὰ τὸ ἱρὸν τῆς Κέκροπος θυγατρὸς ᾿Αγλαύρου, 

καίπερ ἀποκρήμνου ἐόντος τοῦ χώρου. ὡς δὲ εἶδον αὐτοὺς ἀναβεβηκότας οἱ ᾿Αθηναῖοι ἐπὶ τὴν 

ἀκρόπολιν (ἐπὶ τὴν ἀκρ. «εἰ. (ΤΒεῖι5), οἱ μὲν ἐρρίπτεον ἑωυτοὺς κατὰ τοῦ τείχεος κάτω καὶ 

διεφθείροντο, οἱ δὲ ἐς τὸ μέγαρον κατέφευγον. τῶν δὲ Περσέων οἱ ἀναβεβηκότες πρῶτον μὲν 

ἐτράποντο πρὸς τὰς πύλας, ταύτας δὲ ἀνοίξαντες τοὺς ἱκέτας ἐφόνευον ἐπεὶ δέ σφι πάντες κατέ- 

στρωντο, τὸ ἱρὸν συλήσαντες ἐνέπρησαν πᾶσαν τὴν ἀκρόπολιν. 

δῦ ῬΑΥΘΒΑΝΙΑΒ 1, 18,2 ὑπὲρ τῶν Διοσκούρων τὸ ἱερὸν ᾿Αγλαύρου τέμενός ἐστιν. 

τὰς δὲ δύο (Ραπάτοβιιπη εἰ Ηύβεη αἰσιπι) κατὰ τῆς ἀκροπόλεως ἔνθα ἦν μάλιστα ἀπότομον 

αὑτὰς ῥῖψαι. κατὰ τοῦτο ἐπαναβάντες Μῆδοι κατεφόνευσαν ᾿Αθηναίων τοὺς πλέον τι ἐς τὸν 

χρησμὸν ἢ Θεμιστοκλῆς εἰδέναι νομίζοντας καὶ τὴν ἀκρόπολιν ξύλοις καὶ σταυροῖς ἀποτειχίσαντας. 

56 ΗΕΒΟΡΟΤΥΒ ὅδ, 54 σχὼν παντελέως τὰς ᾿Αθήνας Ξέρξης ἀπέπεμψε ἐς Σοῦσα ἄγγελον... 

ἀπὸ δὲ τῆς πέμψιος τοῦ κήρυκος δευτέρῃ ἡμέρῃ συγκαλέσας ᾿Αθηναίων τοὺς φυγάδας, ἑωυτῷ δὲ 

ἑπομένους, ἐκέλευε τρόπῳ τῷ σφετέρῳ θῦσαι τὰ ἱρὰ ἀναβάντας ἐς τὴν ἀκρόπολιν, εἶτα δὴ ὧν 

ὄψιν τινὰ ἰδὼν ἐνυπνίου ἐνετέλλετο ταῦτα, εἴτε καὶ ἐνθύμιόν οἱ ἐγένετο ἐμπρήσαντι τὸ ἱρόν. 

οἱ δὲ φυγάδες τῶν ᾿Αθηναίων ἐποίησαν τὰ ἐντεταλμένα. (55) τοῦ δὲ εἵνεκεν τούτων ἐπεμνήσθην, 

φράσω. ἔστι ἐν τῇ ἀκροπόλι ταύτῃ Ἐρεχθέος τοῦ γηγενέος λεγομένου εἶναι νηός (σηκός 

Επγίνναεησίογ, 77ασίογῤίεεος Ὁ. 4169), ἐν τῷ ἐλαίη τε καὶ θάλασσα ἔνι, τὰ λόγος παρὰ ᾿Αθηναίων 

ΠΠοσειδέωνά τε καὶ ᾿Αθηναίην ἐρίσαντας περὶ τῆς χώρης μαρτύρια θέσθαι. ταύτην ὧν τὴν ἐλαίην 

ἅμα τῷ ἄλλῳ ἱρῶ κατέλαβε ἐμπρησθῆναι ὑπὸ τῶν βαρβάρων δευτέρῃ δὲ ἡμέρῃ ἀπὸ τῆς ἐμπρή- 

σιος ᾿Αθηναίων οἱ θύειν ὑπὸ βασιλέος κελευόμενοι ὡς ἀνέβησαν ἐς τὸ ἱρόν, ὥρεον βλαστὸν ἐκ 

τοῦ στελέχεος ὅσον τε πηχυαῖον ἀναδεδραμηκότα. (οἴ. 4α Ῥαι5. 1, 27, 9.) 

57 ΗΕΒΕΟΒΘΟΤΥΒ 9, 13 πρὶν ἢ τοὺς μετὰ Π]αυσανίεω ἐς τὸν ᾿Ισθμὸν ἐμβαλεῖν, ὑπεξεχώρεε 479 

(Μαγάοπιμϑ) ἐμπρήσας τε τὰς ᾿Αθήνας καὶ εἴ κού τι ὀρθὸν ἦν τῶν τειχέων ἢ τῶν οἰκημάτων 

ἢ τῶν ἱρῶν πάντα καταβαλὼν καὶ συγχώσας. 

κὃ ΗΑΒΡΟΟΒΑΤΙΟΝ ἀργυρόπους δίφρος ὃ Ξέρξου, ὃς αἰχμάλωτος ἐπεκαλεῖτο, ἐφ᾽ οὗ 

καθεζόμενος ἐθεώρει τὴν ναυμαχίαν. ἀνέκειτο δὲ εἰς τὸν Παρθενῶνα τῆς ᾿Αθηνᾶς. 

50 ΡῬΑΥΒΑΝΙΑΒ 7, 27, 1, ἀναθήματα (1πΠ 8εάς Ρο]]4415) λάφυρα ἀπὸ Μήδων Μασιστίου 

θώραξ, ὃς εἶχεν ἐν Πλαταιαῖς τὴν ἡγεμονίαν τῆς ἵππου, καὶ ἀκινάκης Μαρδονίου λεγό- 

μενος εἶναι. 

ΦΕΙΡΘΙΑ ΤΠΕΝΙΞΕΘΕΙΞΙΞ ἈΕΙΞΒΥΓΒΙΞ ΟΙΜΘΝΙΞ 

όο ἨΕΒΥΘΗΙΥΒ βοῦς ἐν πόλει᾽ χαλκοῦς, ὑπὸ τῆς βουλῆς ἀνατεθείς. [[ ῬΑΥΒΑΝΙΑΒΟ 1, 24,2 

ἔστι καὶ ταῦρος, ἀνάθημα τῆς βουλῆς τῆς ἐν ᾿Αρείῳ πάγῳ, ἐφ᾽ ὅτῳ δὴ ἀνέθηκεν ἣ βουλή. 

6ι Ιηΐγα ἅπηοβ 479 εἴ 467, ἀπίεξαϊματγη πλιγι5 ΟἸΠΊΟηΪ5. αχίγαὶ σοαερίιβ δϑί, ἰπ βιιπΠηπηα ΑΓΟΘ 479,67 

τῇ ΡΠ ΠῚ ΓΘ ΠῚΡ] ΠΊ ἱποοῃδίιπ) εϑί, 564 ὉΡῚ δα ἱπ1ο05 σο] πη Παγ πη ΒΡΟΠαΎ]Ὸ5. ροτιθηΐαπη δϑί, 

σοϑϑασῖ ΟΡυ5. 

62 ΡΙΤΑΒΟΗΥΒ (πὶ. 13 πραθέντων τῶν αἰχμαλώτων λαφύρων (ε υἱοείοτία «α Επιτνπιε- 

ἀοπίεπι 8ηΠπ0Ὸ 408 τε] 467 ρατία) εἴς τε τὰ ἄλλα χρήμασιν ὃ δῆμος ἐρρώσθη καὶ τῇ ἀκροπόλει 46877 

τὸ νότιον τεῖχος κατεσκεύασεν, ἀπ᾽ ἐκείνης εὐπορήσας τῆς στρατείας. (εἴ. ΤΘῈΜ σοπρ. (ἰπι. 

οἱ Τὰς. 1, δαἀβογρίυβ δα Ῥᾷβιβ. 12, 28, 12.) 

65 ΟΟΕΝΕΙΙΥΒ ΝΈΡΟΒ (ΟἸἰπὶ. 2 ἀξ 6χ φιαριρμόζε (ΤὨτας 5, Ῥεγβίοῖβ, ϑοντ 5, ΤΠ Δ5115) ἀγα 

“ἀμ λοριαγιρε ψμα ααἱ 721671016971 67,9 1] “οἱ ογπαία. 
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64 ῬΑΥΒΑΝΙΑΒ Ζ, 28, 3 τῇ ἀκροπόλει πλὴν ὅσον Κίμων ικοδόμησεν αὐτῆς (ὃ), περιβαλεῖν 

τὸ λοιπὸν, λέγεται τοῦ τείχους Πελασγούς. 

65 ΠΕΜΟΒΤΗΒΝΕΒ 19, 272 τὴν χαλκῆν τὴν μεγάλην ᾿Αθηνᾶν..., ἣν ἀριστεῖον ἣ πόλις 

τοῦ πρὸς τοὺς βαρβάρους πολέμου, δόντων τῶν Ἑλλήνων τὰ χρήματα ταῦτ᾽, ἀνέθηκεν. (ςΐ. π. 45.) 

66 ῬΡΑΥΒΑΝΙΑΒ 1, 23, 2 ἄγαλμα ᾿Αφροδίτης, ὃ Καλλίου τέ φασιν ἀνάθημα εἶναι καὶ 

ἔργον Καλάμιδος, ρίορε αἴοὶβ ρτορυίοῃ μοβίίαπι (οἴ. δα ἤπιπς ἰοσιιπ1). 

67 ΓΠΥΟΥΒΟΥΒ 117 Ἵππαρχον τὸν Χάρμου (ΔΝ απιοννΖι5 ““γηδίοί. κ. Αϊλεη 1, 114, 27: 

Τιμάρχου τρ.) οὐχ ὑπομείναντα τῆς προδοσίας ἐν τιὺ δήμῳ κρίσιν, ἀλλ᾽ ἔρημον τὸν ἀγῶνα 

ἐάσαντα, θανάτῳ τοῦτον ζημιώσαντες, ἐπειδὴ τῆς ἀδικίας οὐκ ἔλαβον τὸ σῶμα ὅμηρον, τὴν 

εἰκόνα αὐτοῦ (119 τὸν χαλκοῦν ἀνδριάντα) ἐξ ἀκροπόλεως καθελόντες καὶ συγχωνεύσαντες καὶ 

ποιήσαντες στήλην ἐψηφίσαντο εἰς ταύτην ἀναγράφειν τοὺς ἀλιτηρίους καὶ τοὺς προδότας" καὶ 

αὐτὸς ὃ Ἵππαρχος ἐν ταύτῃ τῇ στήλῃ ἀναγέγραπται, καὶ οἱ ἄλλοι δὲ προδόται. (118) καί μοι 

λάβε πρῶτον μὲν τὸ ψήφισμα καθ᾽ ὃ ἣ εἰκὼν ἣ Ἱππάρχου τοῦ προδότου ἐξ ἀκροπόλεως καθηρέθη, 

ἔπειτα τῆς στήλης τὸ ὑπόγραμμα καὶ τοὺς ὕστερον προσαναγραφέντας προδότας εἰς ταύτην 

τὴν στήλην. 

68 ΠΕΜΟΒΤΗΒΝΕΒ 9, 4: γράμματα τῶν προγόνων τῶν ὑμετέρων δεικνύων, ἁκεῖνοι κατέ- 

θεντο εἰς στήλην χαλκῆν γράψαντες εἰς ἀκρόπολιν ..... (42) τί οὖν λέγει τὰ γράμματα; 

ΟἸΑρθμιος φησί “Τυθώνακτος Ζελείτης ἄτιμος καὶ πολέμιος τοῦ δήμου τοῦ ᾿Αθηναίων καὶ τῶν 

συμμάχων αὐτὸς καὶ γένος᾽᾿. εἶθ᾽ ἣ αἰτία γέγραπται, δι᾿ ἣν τοῦτ᾽ ἐγένετο, “ὅτι τὸν χρυσὸν 

τὸν ἐκ Μήδων εἰς Πελοπόννησον ἤγαγεν. ταῦτ᾽ ἐστὶ τὰ γράμματα. (οἴ. ὈΙΝΑΒΟΗΥΒ 2, 24 δὰ 

Ῥαβυϑ. 1,528, 4 ΘΧβοΡ[15.) 

όρ 10ῈΜ 719, 272 ὅλης οὔσης ἱερᾶς τῆς ἀκροπόλεως ταυτησὶ καὶ πολλὴν εὐρυχωρίαν 

ἐχούσης, παρὰ τὴν χαλκῆν τὴν μεγάλην ᾿Αθηνᾶν ἐκ δεξιᾶς (Εἰτπ]π8 δα ΑὐΓΠπλῖι πῇ βρεςοϊδ 5) 

ἕστηκεν κ. τ. λ. (οἴ. ἡ. 65.) 

70 ῬΑΥΘΑΝΙΑΙ͂ 1, 24, 3 ἄς 5ίδϊζυδβ υἱγὶ σαϑϑίάε ἴθοῖὶ ἃ (]εοεῖα ἔαθεγγηε ἰδαϊα τείεσί. 

71 Ι0ῈΜ 1,1, 2 φαίνονται οἱ παῖδες οἱ Θεμιστοκλέους καὶ κατελθόντες καὶ γραφὴν 

ἐς τὸν ΤΤαρθενῶνα ἀναθέντες, ἐν ἣ Θεμιστοκλῆς ἐστὶ γεγραμμένος. [[ 26, 4 χαλκοῦν ᾿Αρτέμιδος 

ἄγαλμα ἕστηκεν (ἴπ οτεπία!ὶ αὐοὶβ ραγίθ) ἐπίκλησιν Λευκοφρύνης, ἀνέθεσαν δὲ οἱ παῖδες οἱ 

Θεμιστοκλέους. 

ἌΝΤΑΒ ΡῬΕΝΙΟΙΙΣ 

72 Μαυτὶ αὐοὶβ εἴ ἀπάϊπας αἰτίιβ εἤδγαπεαγ εἴ ἃ βεριθπίγίουθ δα ἤποπὶ Ρογαἀποιπίαγ, Ρατίὶ- 

Ῥὰ5 ἴᾷπὶ Ηεσοαίοιπρεαὶ πιααπὶ ποῖιΐ ἔθπηρ!}} (πα. 61) ἱπ ἀδιιπὶ τποσδί!5. 

73 ΡΑΥΒΑΝΙΑΒ 710, 35, 2 Ἑλλήνων τοῖς ἀντιστᾶσι τὺ βαρβάρῳ τὰ κατακαυθέντα ἱερὰ 

μὴ ἀνιστάναι σφίσιν ἔδοξεν, ἀλλὰ ἐς τὸν πάντα ὑπολείπεσθαι χρόνον τοῦ ἔχθους ὑπομνήματα. 

74 ΡΙΨΤΑΒΟΗΥΒ Ροτῖοϊ. 17 ἀρχομένων Λακεδαιμονίων ἄχθεσθαι τῇ αὐξήσει τῶν ᾿Αθηναίων 

ἐπαίρων ὁ Περικλῆς τὸν δῆμον ἔτι μᾶλλον μέγα φρονεῖν καὶ μεγάλων αὑτὸν ἀξιοῦν πραγμάτων 

γράφει ψήφισμα, πάντας Ἕλληνας τοὺς ὁπήποτε κατοικοῦντας Εὐρώπης ἢ τῆς ᾿Ασίας παραὰ- 

καλεῖν, καὶ μικρὰν πόλιν καὶ μεγάλην, εἰς σύλλογον πέμπειν ᾿Αθήναζε τοὺς βουλευσομένους περὶ 

τῶν Ἑλληνικῶν ἱερῶν, ἅ κατέπρησαν οἱ βάρβαροι, καὶ τῶν θυσιῶν, ἃς ὀφείλουσιν ὑπὲρ 

τῆς Ἑλλάδος εὐξάμενοι τοῖς θεοῖς ὅτε πρὸς τοὺς βαρβάρους ἐμάχοντο, καὶ τῆς θαλάττης, ὅπως 

πλέωσι πάντες ἀδεῶς καὶ τὴν εἰρήνην ἄγωσιν. ἐπὶ ταῦτα δ᾽ ἄνδρες εἴκοσι τῶν ὑπὲρ πεντήκοντα 

ἔτη γεγονότων ἐπέμφθησαν... . ἐπράχθη δὲ οὐδὲν οὐδὲ συνῆλθον αἱ πόλεις, Λακεδαιμονίων 

ὑπεναντιωθέντων ὡς λέγεται καὶ τὸ πρῶτον ἐν Πελοποννήσιυν τῆς πείρας ἐλεγχθείσης. 



ΑΟΤᾺ ΔΕΟΙΘ γ7γ5-98ὃ0 Ι1 

γ5 ἘΡΙΤ. ΗΙΒΤ. ΑΤΤ. (ραργζ. Ατρεηΐογαι. ασ 84) δ 1 Αἰπεπίθηβεϑ Ῥογίοὶς τοραηΐς ἃ 6 ἃ 1- 457 

[ἰςαπᾶϊβ οπιρ᾽ 15. ἀιουῖϊτοβ. σοπϑιίζαιπε,, . ... Κιϊκυννέα, ἐπιστάτας δύο, καὶ πρ[ὸς τούτοις 

Ξταμίας κατ᾽ ἐνιαυτὸν δέκα --- ἐξ ἑκάστης γὰρ φυλῆς ἕνα ἡρούν]τ[ο --- καὶ 18 ἀρχιτέκτονα καὶ 

γραμματέ]α᾽ καὶ τὸν Παρθενῶνα μετ᾽ ἔ[τ]η ι΄ [κα!ταπολεμηθέντων ἤδη τῶν ΤΠερ᾿σῶν ἤρξαντο 

οἰκοδομεῖν. (βϑιρρίθιυς Βγ. ΚΚ δι]. 

γι ϑεχαρεϑίπιας {τὶ θαΐζοτα πὶ (μνᾶ ἀπὸ ταλάντου) υγΡίτπὶ σοηίοςαοτγαίατγιιπη ΜΊπογιδας 454 

ἀἰσαῦ! σοερίας ϑδιηί. 

ἢ Ῥοριι ϑοϊζαπη ἄς Μίπεγι δε Νιοίογί δε βασογάοίε οἵεαηήα, απο ἃ (δ! ογαῖς ροτγία 

οἰαιάεηάο, αθάς εἴ αἴὰ Ἂχίγιθηπι5 (ΔΕ 6). 

78 ῬΡορυϊϑοϊζαπη 4πὸ (]]Π]ογαῖαθ πλγο τ16] τ8}}0 εγίραπαο σαῖιθῦα ᾿πραῖαγ πὸ Γπ ρσ Ε1Ὲ] 

ΠΕΙ ἔα 6 5. δήοεηι ἱπίγεπί (ΔΕ, 32). 

79 Ταρυΐα [οδάοθγίβ οαπὶ ῬΠοσ απ δὶ 5 ἰσε ἴπ αἴος ροπίτυγ (ΟΙΑ ΙΝ, 1 Ρ. 8 π. 226). 454,3 

8ὃο Ταρυϊα [οεάθγὶβ σαηὶ Θερεβϑίαμπιϑ ἰοῖὶ ἐμ πόλει ροπίίυγ (ΟΤΑ 1, 20). 453 

81 ἘΡΙΤ. ΗἸΒΤ. ΑΤΤ. (Ραρυτ. Ατγρεηίογ. αὐ. 84) ὃ 2 ὅτι |5 [τῷ κοινῷ τῶν συμμάχων ἐπ᾽ 450 

Εὐ]θυδήμου Περικλέους γνώμίην εἰσ] ηγουμένου ἔδοξε τὰ χρήματα] τὰ ἐν Δή(λγῳ ἀποκεί- 

μενα, τάλαν[τα [1 κοινῇ συνηγμένα πλείω ἢ πε]ντακισχείλια κατὰ τὴν ᾿Αριστ[ίδου |8 τοῦ φόρου 

τάξιν, μετακομίζ]ειν εἰς τὴν πόλιν. (βΒιΡΡΙ. Βτ. Καε:}.) 

82 ΡΑΥΒΑΝΙΑΒ 1, 28, 2 τῶν ἔργων τῶν Φειδίου θέας μάλιστα ἄξιον ᾿Αθηνᾶς ἄταλμα, 

ἀπὸ τῶν ἀναθέντων καλουμένης Λημνίας, ΡΙΟΡΕ αἴοὶδ Ργοργυίοη Ἴο]]οσδίμῃγ. 

83 Μνυτγτοηῖβ Ρεβευβ, Μίπεύθα εἴ Μαῦϑναβ, Εγεομίμειβ, ἰογίαθθε πὑδοσοιϊα (1, 23, 7. 24,1. 

Ἢ 56 27, ΠῚ ἴῃ ἴδε ΘΟ ΟΠ ΓΙ. τ 

84 5ΓΤΕΑΒΟ 9 Ρ. 305 Ἰκτῖνος ... τὸν ΤΤαρθενῶνα ἐποίησε τὸν ἐν ἀκροπόλει τῇ ᾿Αθηνᾷ 447 

Περικλέους ἐπιστατοῦντος τῶν ἔργων. (ς΄. ΑΕ το.) 

δ5 ΡΙΥΤΑΝΟΗΥΒ Ρετο], 12 ὅπου ὕλη μὲν ἦν λίθος, χαλκός, ἐλέφας, χρυσός, ἔβενος, 

κυπάρισσος, αἱ δὲ ταύτην ἐκπονοῦσαι καὶ κατεργαζόμεναι τέχναι τέκτονες, πλάσται, χαλκοτύποι, 

λιθουργοί, βαφεῖς χρυσοῦ, μαλακτῆρες ἐλέφαντος, ζωγράφοι, ποικιλταί, τορευταί, πομποὶ δὲ τούτων 

καὶ κομιστῆρες ἔμποροι καὶ ναῦται καὶ κυβερνῆται κατὰ θάλατταν, οἱ δὲ κατὰ γῆν ἁμαξοπηγοὶ καὶ 

ζευτοτρόφοι καὶ ἡνίοχοι καὶ καλωστρόφοι καὶ λινουργοὶ καὶ σκυτοτόμοι καὶ ὁδοποιοὶ καὶ μεταλλεῖς ̓  

ἑκάστη δὲ τέχνη καθάπερ στρατηγὸς ἴδιον στράτευμα τὸν θητικὸν ὄχλον καὶ ἰδιώτην συντεταγμένον 

εἶχεν, ὄργανον καὶ σῶμα τῆς ὑπηρεσίας γινόμενον᾽ εἰς πᾶσαν ὡς ἔπος εἰπεῖν ἡλικίαν καὶ φύσιν 

αἱ χρεῖαι διένεμον καὶ διέσπειρον τὴν εὐπορίαν. (13) ἀναβαινόντων δὲ τῶν ἔργων ὑπερηφάνων 

μὲν μεγέθει, μορφῇ δ᾽ ἀμιμήτων καὶ χάριτι, τῶν δημιουργῶν ἁμιλλωμένων ὑπερβάλλεσθαι τῆς 

δημιουργίας τῇ καλλιτεχνίᾳ, μάλιστα θαυμάσιον ἦν τὸ τάχος. ὧν γὰρ ἕκαστον ὥοντο πολλαῖς 

διαδοχαῖς καὶ ἡλικίαις μόλις ἐπὶ τέλος ἀφίξεσθαι, ταῦτα πάντα μιᾶς ἀκμῇ πολιτείας ἐλάμβανε 

τὴν συντέλειαν... ὅθεν καὶ μᾶλλον θαυμάζεται τὰ Περικλέους ἔργα πρὸς πολὺν χρόνον ἐν 

ὀλίτῳ τενόμενα... πάντα δὲ διεῖπε καὶ πάντων ἐπίσκοπος ἦν αὐτῶ Φειδίας, καίτοι μεγάλους 

ἀρχιτέκτονας ἐχόντων καὶ τεχνίτας τῶν ἔργων. τὸν μὲν γὰρ ἑκατόμπεδον Παρθενῶνα Καλλι- 

κράτης εἰργάζετο καὶ Ἰκτῖνος... τὸ δ᾽ Ὠιδεῖον... ἐπιστατοῦντος καὶ τούτῳ Ἰ]Περικλέους. .. 

τὰ δὲ ΤΠροπύλαια τῆς ἀκροπόλεως ἐξειργάσθη μὲν ἐν πενταετίᾳ Μνησικλέους ἀρχιτεκ- 

τονοῦντος... ὁ δὲ Φειδίας εἰργάζετο μὲν τῆς θεοῦ τὸ χρυσοῦν ἕδος καὶ τούτου δημι- 

ουργὸς ἐν τῇ στήλῃ ἀνατέγραπται, πάντα δ᾽ ἦν σχεδὸν ἐπ’ αὐτῷ καὶ πᾶσιν, ὡς εἰρήκαμεν, 

ἐπεστάτει τοῖς τεχνίταις διὰ φιλίαν Περικλέους. 

86 ΛΕΙΒΤΟΤΕΙΕΒ Πἰϑί. δηϊπη). ὁ, 24 Ρ. 577 ἤδη τις (ἡμίονος) βεβίωκεν ἔτη καὶ ὀγδοή- 

κοντα, οἷον ᾿Αθήνησιν ὅτε τὸν νεὼν (τὸν ἑκατόμπεδον νεὼν Ρ]ιίατομιθ (6 50]]. δηΐπη. 13, 

τὸν Παρθενῶνα ΔΛεϊίαηι5. ἐς παῖ. απίπ). ὅ, 49) ὠκοδόμουν: ὃς καὶ ἀφειμένος ἤδη διὰ τὸ γῆρας 
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συναμπρεύων καὶ παραπορευόμενος παρώξυνε τὰ ζεύγη πρὸς τὸ ἔργον, ὥστ᾽ ἐψηφίσαντο μὴ 

ἀπελαύνειν αὐτὸν τοὺς σιτοπίώλους ἀπὸ τιν τηλιῶν. 

δὃ7 Οἀδο ρογίθοϊο πιυϑίοα Ραμαι πο πδεούιπ) σογΐαπιῖπα ἰδὲ ἱπαυριγαπίαιγ. ΒΟΉΟΙ,. 

ἈΕΒΙΒΤΟΡΗ. ΝΥ͂Β. 971 ὃ Φρῦνις κιθαρωδὸς Μυτιληναῖος. οὗτος δὲ δοκεῖ πρῶτος κιθαρίσαι παρ᾽ 

᾿Αθηναίοις καὶ νικῆσαι ΠΠαναθηναίοις ἐπὶ Καλλιμάχου ἄρχοντος (Ο]. 83,3 Μεῖες ἐαραϊἠεηαξε 446 

Ρ. 285, 8ο: Καλλίου ΟἹ. 81,1 τΞ 456 ΚἈΝ). [|| ΡΙΤΑΒΟΗΥΒ Ρετῖοὶ. 13 φιλοτιμούμενος ὁ Περικλῆς 

τότε πρῶτον ἐψηφίσατο μουσικῆς ἀγῶνα τοῖς Παναθηναίοις ἄγεσθαι καὶ διέταξεν αὐτὸς ἀθλοθέτης 
»Ὰ » 

͵ 
αἱρεθείς, καθότι χρὴ τοὺς ἀγωνιζομένους αὐλεῖν ἢ ἄδειν ἢ κιθαρίζειν. 

δὃ Ουδάτί ρα ΟΠαϊοϊεπβίιπι τἰζαϊο ρα ]αίιπι ἱπγπγαζαῖο ταβεταϊταγ (οἴ. τ. 43). 4463 
89 ΤάΡυϊα Ῥαςοῖϊ σὰ πὶ 58 Π|115. αοιὶ ἐν πόλει ρΡοπίταυγ ((ΤΑ. 1, 87). 445 

οοΟ ΤΒυον ἀϊά 65 Μεϊεδβιας ἔν, αὰὶϊ ἴπ ετίρεπᾶα βίρπα εἴ ἰεπιρία χιλιοτάλαντα ἱπιυσοίι5. εγϑῖ, 

ταβίασιιπι ϑα ΠταρῚ 5 ΑἸΠθηΙ5. ΡαΠΠΙτατ. 444 

ΟἹ (ΟἸ]ΕΡῚ σαταϊογαπ) ῬΑ Ππθποπὶ ἀθαϊβοαπάο ρῥτίπλιπὶ σετία πιεπίῖο δὲ (ΔΕ το]. 4443 
92 Πυδε βδίαΐιυδε εηπ εοϑίγεϑ ἰσδϑὰ δαυϊζαπὶ ἃ Τιν οὶο Μνυτοηῖβ ἔ. ἰδοΐαε ρύορε Ρτο- 

Ρυίοη αἴοὶβ σοϊ]οσδηΐιν (οἴ. ἀα Ῥαι5. 1, 22, 4); ἰΐεπὶ ΠΥ αἰϊ Ραοῦ ἰαθτιπ) ἴεπθηβ (Ραυ5. Ζ, 23, 7), 

Ρεῖὶς 15. δεηῖα ἃ ΟΕ 5118 ἰδοιϊάδ; ἡ ̓ϑιδιυδε  Χ ἃ ΠΈΝ Ρ ΡῚ εὐ Δ ΘΕΈ ΕΟ ἘΞ Β.- ΦΡ 

ΒΥ ΕΓΕΡ ΒΞ δ. 23..3) ΠΈΡΙ ον οὐ: 25, το! 

93 ΙῈχ ἃ ᾿απροπα ποη δηΐες ΟἹ. 84 (Ξ-Ξ- 444|40) ἰαῖϊα ἀε Ρεϊαγρίςο [εγπγπαπο ποῆὰε 440᾽ 

ΔΓ5. Οσσιραηάο, ἰφρίαῖθιι5 πο σαεάθπαϊ5. ἤθῆϊια ΕΧΙ πη Π 15 (ο΄. δὰ Ῥαιι5. 1, 28, 13 ἢ). 

94 ΗΙΕΒΟΝΥΜΥΒ δὰ ΟἹ. ὃ5, 2 )7αϊας εὐμγηεαηι ἤ7ερεγα»ε γε, ΠΠ ΘΙΟΒΟΒΥ͂Β 12, 30 438 

τὸ τῆς ᾿Αθηνᾶς ἄγαλμα Φειδίας μὲν κατεσκεύαζε, Περικλῆς δὲ ὃ Ξανθίππου καθεσταμένος ἦν 

ἐπιμελητής. (οἴ. 86] Ῥαιι5. 1, 24, 345.) 

95 ΑΒΙΒΤΟΡΗΑΝΕΞ Ρ8ο. ὅοσ πρῶτα μὲν γὰρ ἦρξεν ἄτης (εϊάϊοετια: αὐτῆς ἦρξε [1 τι) 

Φειδίας πράξας κακῶς. [ 50ΗΟΙ,. Φιλόχορος ἐπὶ Θεοδώρου (Ραἰπιετιβ: Τυθοδώρου ἈΝῚ ἄρχοντος 

(ΟΙ. 85, 3) ταῦτά φησι “καὶ τὸ ἄγαλμα τὸ χρυσοῦν τῆς ᾿Αθηνᾶς ἐστάθη εἰς τὸν νεὼν 438,7 

τὸν μέγαν, ἔχον χρυσίου σταθμὸν ταλάντων μδ΄, Περικλέους ἐπιστατοῦντος, Φειδίου δὲ 

ποιήσαντος. (Πὶς ῬΠΗΙΠΟΟΠοΥ τοῦρα ἀδϑίηογε αυϊάδπι ρυϊαηῖ.) καὶ Φειδίας ὁ ποιήσας, δόξας 

παραλογίζεσθαι τὸν ἐλέφαντα τὸν εἰς τὰς φολίδας ἐκρίθη, καὶ φυγὼν εἰς Ἦλιν ἐργολαβῆσαι τὸ 

ἄγαλμα τοῦ Διὸς τοῦ ἐν Ὀλυμπίᾳ λέγεται, τοῦτο δὲ ἐξεργασάμενος ἀποθανεῖν ὑπὸ Ἠλείων᾽᾿᾿ 

(ὑπὸ Ἢλ. ἀαπηπαΐὶ Κα. βοός! “ήηγολεριογ δέσμιον. τ888 Ρ. 35). 

οὔ ΡΙΙΝΙΥΗ͂ 22, 441 πεέγηα εαγης ργίείδ Αἀἐλερζεγδίμηε ,ζημερι, ἐπ ἐς ἔρε ἄγε ἐδηιβέμενε 

σεοϊεαγεΐ γεῤοτδδείφηε δηρεγ αὐέιμαϊζηεη γασίζο εἰ της ἐφοϊαϊσεί, ἄας ἀσεγόα (ρετγαϊςοὶο) αἰδοῖ δεν 

σαηαίμς, γηογι5ίγαία {εγ1ο2 57,710 ἃ 7͵ῥιογμα, φμαγε ῥαγέμεκεμνε ποεαγὲ ροορία εοὲ ααϊσέρΉα- 

ἐμγηθ οἰ αἰδαξ. ἡΐς ἐδ πογημα ομΐμς ἘΠΡΙΕΣ ἐλ αεγὲ ἥβα τοί, μιοότές ἐε σ»ἑαπελποβ ἐδς 

(ϑίνρραοῖϊβ. Ουρι, οἴ. Ιάδπὶ 94, 81). 

97 ἨΗΛΕΡΟΟΒΑΤΙΟΝ Προπύλαια ταῦτα᾽".... περὶ δὲ τῶν προπυλαίων τῆς ἀκροπόλεως ὡς 

ἐπὶ Εὐθυμένους ἄρχοντος (Ο]. ὃς, 4) ἤρξαντο ᾿Αθηναῖοι Μνησικλέους ἀρχιτεκτονοῦντος ἄλλοι τε 4376 

ἱστορήκασι καὶ Φιλόχορος ἐν τῇ δ΄. (εἶ. δὰ Ῥαιι5. 1, 22, 3 εἴ διιργα πὶ ὃς.) 

οϑ Ραγυμο πο 5 τὰ ἐναιέτια Ρεῖ αἰϊαιιοῖ ἀππὸβ. Ραγαπίυῦ (ΔῈ το). 

99 Ιχ α'ὰ απδεϑδίοτντοϑβ τοὶ οὐ πὶ ἀδοτα πὶ ἱπδιϊταυηῖοῦ οἴ σατα τουτὶ Βα οΥα Γι 

Μίποίιας οἵ τοὶ αυοσιπὶ ἀθούμην ἴῃ Ορἰϑιποάοιιο ἃ ἀποδιβ αυδοβίογαπιη οοἰ ορὶϊβ βουυδῃ- 

ἄἀαταπὶ οτγαϊπαΐαγ, ΨΊοϊουίαθ αὐτοὰο (ἀθοθην νὴ οἵ πᾶϑα Ροηιρα α ἢδτὶ αι δοηζον (Ὁ. 86, 5. εἴ 3, 435. 

οἴ. ΑΚ ττῇ δΔ0 δῆπὸ 434 ἱποὶρίιαι ἐτααἰϊτίοπ 5 τού αὶ βασταγαιι ἴθ ρύομδο Εἰςοαϊοιηρεῦο 434 

Ῥαγίμθηοης βογαδίασγιπι ρα] ᾽σο εἰζα} 5 ἰπβου ρίας οἵ ἴθ τος ριτοροβιϊαρ. 



ΛΔΟΤᾺ ΛΕΆΟΙΒ ΙΟ0Ο0--ἱ!οῦ 13 

ΙΟΟο Πυδε Νιοςτοτίαδε δυύδας ΡΌὈ]ϊςα [αρ τι σαπέιγ, αιαγαπὶ αἰΐεγα 1᾿ 5087“, αἰΐογα 214 3" 

Ρεπάεραιϊ ((ΙΔ. ΙΝ ρ. 77 π. 331, ΒΗ. 1888 ρ. 283 5644.; ρΡοϑῖ ἃ. 435). 

ΙΟΙ Τεοΐπλιβ αααγίαβ. ἀπηϊ5 οπγαΐογιη Ραγ Πα ποπὶ δραϊποαπάο εὐ οχούπαπαο (4343); 4342 

ἀδοίπιιβ. ααϊπίιβ. οἰ πϑα 6 πὶ σΟ]]ρῚϊ ἀηπὰβ (4332) (ΔῈ το). 

102 ἨΑΕΒΡΟΟΒΑΤΙΟΝ Προπύλαια ταῦτα"... Ἡλιόδωρος δ᾽ ἐν α΄ περὶ τῆς ᾿Αθήνησιν ἀκρο- 432 

πόλεως μεθ᾽ ἕτερα καὶ ταῦτά φησιν “ἐν ἔτεσι μὲν ε΄ παντελῶς ἐξεποιήθη, τάλαντα δὲ ἀνηλώθη 

δισχίλια ιβ΄ ̓ ᾿. 

103 ῬΙΥΤΑΠΟΗΥΒ Ρεγῖο]. 31 τὴν μὲν ἀρχὴν (0611 ῬΡεϊοροππεϑβίας) ὅπως ἔσχεν οὐ ῥάδιον 

γνῶναι, τοῦ δὲ μὴ λυθῆναι τὸ ψήφισμα (σοπίτα Μαραΐδηβαβ ἰδίιπι ἃ. 432) πάντες ὡσαύτως τὴν 

αἰτίαν ἐπιφέρουσι τῷ Περικλεῖ... ἣ δὲ χειρίστη μὲν αἰτία πασῶν, ἔχουσα δὲ πλείστους μάρτυρος, 

οὕτω πως λέγεται. Φειδίας ὃ πλάστης ἐργολάβος μὲν ἦν τοῦ ἀγάλματος, ὥσπερ εἴρηται" φίλος 

δὲ τῷ Περικλεῖ γενόμενος καὶ μέγιστον παρ᾽ αὐτῷ δυνηθεὶς τοὺς μὲν δι᾽ αὑτὸν ἔσχεν ἐχθροὺς 

φθονούμενος, οἱ δὲ τοῦ δήμου ποιούμενοι πεῖραν ἐν ἐκείνῳ, ποῖός τις ἔσοιτο Περικλεῖ κριτής, 

Μένωνά τινα τῶν Φειδίου συνεργῶν πείσαντες ἱκέτην ἐν ἀγορᾷ καθίζουσιν αἰτούμενον ἄδειαν 

ἐπὶ μηνύσει καὶ κατηγορίᾳ τοῦ Φειδίου. προσδεξαμένου δὲ τοῦ δήμου τὸν ἄνθρωπον καὶ 

γενομένης ἐν ἐκκλησίᾳ διώξεως κλοπαὶ μὲν οὐκ ἠλέγχοντο᾽ τὸ γὰρ χρυσίον οὕτως εὐθὺς ἐξ 

ἀρχῆς τῶ ἀγάλματι προσειργάσατο καὶ περιέθηκεν ὁ Φειδίας γνώμῃ τοῦ ΤΠερικλέους, ὥστε πᾶν 

δυνατὸν εἶναι περιελοῦσιν ἀποδεῖξαι τὸν σταθμόν, ὃ καὶ τότε τοὺς κατηγόρους ἐκέλευσε ποιεῖν 

ὃ Περικλῆς ἣ δὲ δόξα τῶν ἔργων ἐπίεζε φθόνῳ τὸν Φειδίαν, καὶ μάλισθ᾽ ὅτι τὴν πρὸς ᾿Αμαζόνας 

μάχην ἐν τῇ ἀσπίδι ποιῶν αὑτοῦ τινα μορφὴν ἐνετύπωσε πρεσβύτου φαλακροῦ πέτρον ἐπηρ- 

μένου δι᾿ ἀμφοτέρων τῶν χειρῶν καὶ τοῦ Περικλέους εἰκόνα παγκάλην ἐνέθηκε μαχομένου πρὸς 

᾿Αμαζόνα. τὸ δὲ σχῆμα τῆς χειρὸς ἀνατεινούσης δόρυ πρὸ τῆς ὄψεως τοῦ Περικλέους πεποιη- 

μένον εὐμηχάνως οἷον ἐπικρύπτειν βούλεται τὴν ὁμοιότητα παραφαινομένην ἑκατέρωθεν. ὁ μὲν 

οὖν Φειδίας εἰς τὸ δεσμωτήριον ἀπαχθεὶς ἐτελεύτησε νοσήσας, ὡς δέ φασιν ἔνιοι φαρμάκοις 

ἐπὶ διαβολῇ τοῦ Περικλέους τῶν ἐχθρῶν παρασκευασάντων: τῷ δὲ μηνυτῇ Μένωνι γράψαντος 

Γλύκωνος ἀτέλειαν ὃ δῆμος ἔδωκε καὶ προσέταξε τοῖς στρατηγοῖς ἐπιμελεῖσθαι τῆς ἀσφαλείας 

τοῦ ἀνθρώπου. 

104 ΒΙΟΘΟΒΥΒ 712, 39 τῶν συνεργασαμένων τῷ Φειδίᾳ τινὲς διαφθαρέντες (Μίςοαε115 

Ταγίμ. Ρ. 266: διενεχθέντες τ. διενεχθέντες αὐτῷ καὶ πεισθέντες ϑαιρρε (σοοϊ. Δίιαελγ. 1867 

Ρ. 174) ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν τοῦ Περικλέους ἐκάθισαν ἐπὶ τὸν τῶν ιβ΄ (ΘΡΡΙ. ϑαιρρε ἠδ. διε. [ γ. 

Ρ- 14: οηγ. τ.) θεῶν βωμόν, διὰ τὸ παράδοξον δὲ προσκαλούμενοι ἔφασαν πολλὰ τῶν ἱερῶν 

χρημάτων ἔχοντα Φειδίαν δείξειν ἐπισταμένου καὶ συνεργοῦντος τοῦ ἐπιμελητοῦ Περικλέους. 

διόπερ ἐκκλησίας συνελθούσης περὶ τούτων οἱ μὲν ἐχθροὶ τοῦ Περικλέους ἔπεισαν τὸν δῆμον 

συλλαβεῖν τὸν Φειδίαν καὶ αὐτοῦ τοῦ Π]Περικλέους κατηγόρουν ἱεροσυλίαν. (ἐπ᾽ ἄρχοντος ᾿Αθή- 

γησιν Εὐθυδήμου ΟἹ. 87, 2.) 431|0 

ΒΕΙΓΤΝΜ ΡΕΓΟΡΟΝΝΕΘΙΑΟΝΜ 

ΙΟῦ ΡΙΤΑΒΟΉΥΡ Ροσίοὶ. 13 τύχη θαυμαστὴ συμβᾶσα περὶ τὴν οἰκοδομίαν (ΓΟ ΡΥ] ΘΟ Π1) 

ἐμήνυσε τὴν θεὸν οὐκ ἀποστατοῦσαν ἀλλὰ συνεφαπτομένην τοῦ ἔργου καὶ συνεπιτελοῦσαν. ὁ γὰρ 

ἐνεργότατος καὶ προθυμότατος τῶν τεχνιτῶν ἀποσφαλεὶς ἐξ ὕψους ἔπεσε καὶ διέκειτο μοχθηρῶς, 

ὑπὸ τῶν ἰατρῶν ἀπεγνωσμένος. ἀθυμοῦντος δὲ τοῦ Περικλέους ἣ θεὸς ὄναρ φανεῖσα συνέταξε 

θεραπείαν, ἣῇ χρώμενος ὁ Περικλῆς ταχὺ καὶ ῥᾳδίως ἰάσατο τὸν ἄνθρωπον. ἐπὶ τούτῳ δὲ καὶ τὸ 

χαλκοῦν ἄγαλμα τῆς Ὑτιείας ᾿Αθηνᾶς ἀνέστησεν ἐν ἀκροπόλει παρὰ τὸν βωμόν, ὃς καὶ πρό- 428 

τερον ἦν ὡς λέτουσιν. [[ ΤΙΊΥΙΥΒ Ραδϑῖὶ8 Ρίορε Ῥιόργυίαθα αοχίδηςιϑ: ᾿Αθηναῖοι τῆι ᾿Αθηνᾶι τῆι 

Ὑγτιείαι, Πύρρος ἐποίησεν ᾿Αθηναῖος (οἴ, Ραιι5. 7, 23, 24). 



14 ΑΟΤᾺ ΑΚΒΟΙῚΘ ΙΟ0Ό---Ἰ27 

τοῦ ἘΧρθαϊΠΠΟηΙ5. 1,6 5 18 6. πηαπιθῖαθ ἴῃ Ῥαγποποηα ἀδροπαηίαγ (Ο]. 88, 1). 4287 

107 ῬΡορυϊδοίζιθην. ἐδ οἰτταῖς Ρ] αἴ θη 5 5. ἀοπαπάα ἐν ἀκροπόλει παρὰ τῇ θεῷ ῥτο- 427 

Ροπίταν ([επιοβίῃ. [59], 105]. 
1οϑ Αὐπιπὶ βδίαϊαδε Ἔθ υῦπεδα ρεηβαίυγ ΟἹ. 88, 5 (ΑΕ τ6). 426 

᾿τ0 10) ΥΙΤΑΕ Χ ΟΚΑΤΟΒΥ͂Μ Ρ. ὃ398Β (εχ ἨΕΙΙΟΘΟΚΟῚ) ἀνάκειται {(ἰϑοσταῖΐῖεϑ παΐὰβ ἃ. 436.) 

ἐν ἀκροπόλει χαλκοῦς ἐν τῇ σφαιρίστρᾳ τῶν ἀρρηφόρων κελητίζων ἔτι παῖς ὦν. 

[Ὁ 09) ΟΙἸΑ. ΙΝ, 2, τοῦς: ἄγ[ζαλ]μα [τῆς ᾿Αθηνᾶ]ς τῆς Νίκης ἀνέ[θ]εσαν [᾿Αθηναῖοι ἀπὸ] ᾿Ἀμ- 426ς 

βρακιωτῶν κα[ὶ τῆ]ς ἐν [Ὄλπαις στρατ])ᾶς καὶ τῶν ἐπ᾽ ᾽Αν.... αἰν]τ[ζα ἐν τῆι ἠπείρωι Κερκυραίων. 
11ΠῚ ῬΑΥΒΑΝΙΛΑΒ 4, 36, 6 ᾿Αθηναῖοι καὶ Νίκης ἀνέθηκαν ἄγαλμα ἐν ἀκροπόλει χαλκοῦν ἐς 

μνήμην τῶν ἐν Σφακτηρίᾳ. 425 

112 ΤάΡυϊα ἰοθάθτῖβ οαπὶ Βοιίτ 4 615 ἰστὶ ἐμ πόλει ροπίταγ ((ΙΆ. ΙΝ, 1 Ρ. 142). 42:2 

113 Ταρυΐα Ραοὶβ δποΐοστε ΝΙοῖα οὰπὶ 1,ασεἀαξηη οι 115 σοηΐεοίαδε ἐν πόλει, ἴα θυ]α ᾿ἰοθεγὶβ 421 

Οὐ ΙΒ 6 πὶ ̓ ς] ἐν πόλει παρ᾽ ᾿Αθηνᾷ ρΡοπίτυγ (Το. ς, 18. 25). 

114 ΡΙΥΤΑΠΟΗΥΒ Νῖς. 3 εἱστήκει καὶ τῶν ἀναθημάτων αὐτοῦ (ΝΊςἸα 6) καθ᾽ ἣμᾶς τό τε 

Παλλάδιον ἐν ἀκροπόλει, τὴν χρύσωσιν ἀποβεβληκός κ. τ. λ. 

115 ΡΑΥΘΒΑΝΙΛΒ 1, 28, 2 τὴν ἐπὶ τῆς ἀσπίδος (πασηᾶαε Μίπεῦαδε δούεβε) Λαπιθῶν 

πρὸς Κενταύρους μάχην καὶ ὅσα ἄλλα ἐστὶν ἐπειργασμένα λέγουσι τορεῦσαι Μῦν, τῶ δὲ Μυὶ 

ταῦτα... ΤΠαρράσιον καταγράψαι τὸν Εὐήνορος. 

116 ῬΑΥΒΑΝΙΑΒ 2, 30, 2 ᾿Αλκαμένης ἐμοὶ δοκεῖν πρῶτος ἀγάλματα Ἑκάτης τρία ἐποίησε 

προσεχόμενα ἀλλήλοις, ἣν ᾿Αθηναῖοι καλοῦσιν ἐπιπυργιδίαν. ἕστηκε δὲ παρὰ τῆς ἀπτέρου Νίκης 

τὸν ναόν. (ἀε ποπηηῖϊθιι5 απαα ϑιπί ΑἌρτεμις ἐπιπυργιδία, Ἄρτεμις Ἑκάτη, "Ἄρτεμις φωσφόρος 

οἱ θα  Βαμδιλχ: 35. 655.) 

17 10ῈΜ 1, 24, 3 Πρόκνην τὰ ἐς τὸν παῖδα βεβουλευμένην αὐτήν τε καὶ τὸν Ἤἤτυν 

ἀνέθηκεν ᾿Αλκαμένης. 

Γ18 δίδίαδε ΤΟ πη! 15 εἰ Τ πε πεῖ ρίορε Μίπεπιδα Ρο]ϑῖβ δϑάθπυ ςο]]οσαπίαγ (Ρα88. 

1, 27, 5), ἴίαπὶ ΡΠ ΟΥΉ1Ο ἢ 5 ἰπ ἄγε Πίδηδε Βγαιγοηΐδε (1. 1, 23, 10).ὕ | 

110 Τάρυϊα ἰοβάδγιβ οὰπὶ Αὐρὶπϊθ Μαητπααηβϑῖρθα5. ΕἸΕῖ5. ἰοτ ἐν πόλει ρΡοπίτυς ((ΙΆ. 420 
Τν; αι. ταν 66): 

120 ἸΠομπείων ἐπιστάται σοπιπιεπηογαπίαγ ((ΤἸΔΑ. 1, 320). 420{19 

121 Αεδϑουίαρίο Εριάδιτο δάιθοῖο εἰ Ηνρίαθ θὲ αἵοας. τὰ δὰ πιδτιϊοπὶ πογρὶς 56 665 420,19 

Ραζδίιυγ (οΐ. δα Ῥαϑιβ. 1, 21, 4). 

152 Αδβάςθβ Μίπούιδε ΡΟ ἃ 15 οὰπὶ ΕΥθομίῃθο σοηϊιποΐία τηδίογο σὰπὶ βρίθπαάογα ταβεϊξαὶ 

ςοορίαᾳ δϑί. 

152 ΡΑΥΒΑΝΙΑΒ 1, 26, 7 λύχνον τῇ θεῷ χρυσοῦν Καλλίμαχος ἐποίησεν. 

124 Β5ΟΗΟΙ. ΑΒΙΒΤΟΡΗ. ἃ. 1128 ἀνέκειτο ἐν ἀκροπόλει (ἴπ αἴεὰ ᾿θίαπαθ Βγαυγοπὶδθ) 

δούριος ἵππος (δεῖειιθ ἃ ϑίγοηρυ ίίοπα ἰαςίι5) ἐπιγραφὴν ἔχων “Χαιρέδημος Εὐαγγέλου ἐκ 

Κοίλης ἀνέθηκεν᾽᾽ (απίε ἃ. 414, οἵ. δα Ῥδιι5. 1, 23, 43). 414 

125 ΤΠΡαΓ5. ΘῈ] Δ 5. υἱσαβίπηα 500 118. προ ηὶ σοερία εϑὲ (Τπς. γ, 28). 413} 

126 Φιάλη χρυσῆ ἐξ ἧς ἀπορραίνονται, ἄσταθμος, εἰ κύλιξ ἀργυρᾶ, ἄσταθμος, ὁ Ρτοπᾶο 

Ῥαγ πα ποθ δὐίεσγιηΐαγ, αὐ σοηῇαϊας. πεοοθβϑϑιζατ θυ ρα] οὶβ ϑαθυθπίαης (ΟὉ]. ΟἹ, 4 εἴ ΟἹ. 92, 4, φι3}12 

ΘΕ. ΟἿΑ. Τὺ ρυνδδὶι 

127 ΑΕΒΙΒΤΟΡΗΛΑΝΕΒ [1γϑιϑίσ, 173 καὶ τὠργύριον τὔβυσσον ἢ πὰρ τᾷ σιῶ. ΒΟΉΟΙ, “τὸ 

ἀργύριον τὸ ἄβυσσον᾽᾽ ἦν “παρὰ τῇ θεῖ ἐν τῇ ἀκροπόλει. καὶ γὰρ ἀληθῶς ἀπέκειτο χίλια 

τάλαντα. ἤρξαντο οὖν κινεῖν αὐτὰ ἐπὶ Καλλίου ἄρχοντος (()]. 92, 1), ἐφ᾽ οὗ εἰσήχθη τὸ δρᾶμα, αι: 1τι 

ὥς φησι Φιλόχορος ἐν ᾿Ατθίδι. 

409,8 



ΛΟΤᾺ ΑΒΟΙΘ 128---Ἱδ4ὼ ᾿Ξ 

128 Ταρυϊα ἀεπθα ἀθογοίι ἄς Αγοπερίοϊε πιο εἰ ΔπεϊρΠοπίς ργοαιϊζογιθι5. σοη- 410 

{ἰπεπη5 Ρριοροπίζιγ. ἧπερ ἀνάκειται τὰ ψηφίσματα τὰ περὶ Φρυνίχου (οἴ. 56Π0], Δεϊδίορῃ, [.γ8. 

313) (υἰΐας. Χ ογαῖί. Ρ. 834 Β εχ ΟΛΈΟΘΙΠ10). 

129 Αςάϊ5 Μίμετιδε Ρο δα 5. ΟΡ Ῥεῖ αἰϊηαιιοῖ. δῆποθ ἰηίογγαρίαπη ἘΡίρ8πο 409 

τοραηΐθ, διοῃιθοίαπία ΓΠΊ]Ὸ ο] 6 ποῦοὸ ἱπιρδίι ἱποϊρίταγ εἴ ΡΥΟΧί πιο τί. υἱάθίιγ ἀηπὸ ρεγποίτιγ 408,7 

Σ᾿ Ξοαα.). 

130 ΒΟΉΟΙ,. ΔΕΙΒΤΟΡΗ. ταρ. 720 ἐπὶ ᾿Αντιγένους Ἑλλάνικός φησι χρυσοῦν νόμισμα 406 

κοπῆναι᾽ καὶ Φιλόχορος ὁμοίως, τὸ ἐκ τῶν χρυσῶν Νικῶν. [|| ΠΕΜΕΤΕΙΥΒ ἄς εἶοο. 281 

ὁ τὰς Νίκας τὰς χρυσᾶς χωνεύειν κελεύων καὶ καταχρῆσθαι τοῖς χρήμασιν. εἰς τὸν πόλεμον. 

151 ΧΕΝΟΡΗ͂ΟΝ ΗΠ ]ϊεη. σ, 6, 1 ὃ παλαιὸς τῆς ᾿Αθηνᾶς νεὼς ἐν ᾿Αθήναις 4ο6|ς 

ἐνεπρήσθη. 

112 Κατα πὶ 5δογα γα πΠΊ ἴῃ ΡΑγΓΠεθηοης βουιπδίαταπ) ΠΊαΙΟΥ ΡαΓ5. ΗΘ] ποίδηη 15. δα τι5115 ΡΌ]ΙσΟΒ 406 
(ταάϊίας ((ΙΔ. 1 ρΡ. 9 εἰ 77). οοἰϊεσῖα σπιυδθβίογαπη Μίπογιαε. οἰ τα! φαογιπ ἀδούιηι 1Π 

ἘΠῚ ΠῚ αΠπαοϑίογιπι σο]] αρῖπ τη σοηἤαηίατγ. 

155 ΓΙΑ. 11, 652, 31 ἴῃ Ηεοαϊοιηρεάο ἀδροηϊίι στέφανος χρυσοῦς, ὃν Λύσανδρος 404 

᾿Αριστοκρίτου Λακεδαιμόνιος ἀνέθηκεν, σταθμὸν τούτου ὃρ. ξς΄ ὀβ. ε΄. 

134 ΡΙΥΤΑΒΟΗΥΒ Τνϑαηαγ, 15. εὐθὺς (Τἰνϑαπαει) καὶ τὰ περὶ τὴν πολιτείαν ἐκίνησε, τριά- 

κοντα μὲν ἐν ἄστει, δέκα δ᾽ ἐν Πειραιεῖ καταστήσας ἄρχοντας, ἐμβαλὼν δὲ φρουρὰν εἰς τὴν 

ἀκρόπολιν καὶ Καλλίβιον ἁρμοστήν, ἄνδρα Σπαρτιάτην, ἐπιστήσας. 

135 ΧΈΝΟΡΗΟΝ ΠΕΙΪεη. 2, 3, 13 πέμψαντες εἰς Λακεδαίμονα (οἱ τριάκοντα) Αἰσχίνην τε 404 

καὶ ᾿Αριστοτέλην ἔπεισαν Λύσανδρον φρουροὺς σφίσι ξυμπρᾶξαι ἐλθεῖν, ἕως δὴ τοὺς πονηροὺς 

ἐκποδὼν ποιησάμενοι καταστήσαιντο τὴν πολιτείαν θρέψαι δὲ αὐτοὶ ὑπισχνοῦντο. (14) ὃ δὲ 

πεισθεὶς τούς τε φρουροὺς καὶ Καλλίβιον ἁρμοστὴν ξυνέπραξεν αὐτοῖς πεμφθῆναι. οἱ δ᾽ ἐπεὶ 

τὴν φρουρὰν ἔλαβον, τὸν μὲν Καλλίβιον ἐθεράπευον πάσῃ θεραπείᾳ .... (20) ὃ μὲν ( πεΓΑΠΊΘ 65) 

ταῦτ᾽ ἔλεγεν, οἱ δὲ ((τρ! πα υτ1)] ἐξέτασιν ποιήσαντες τῶν μὲν τρισχιλίων ἐν τῇ ἀγορᾷ, τῶν 

δ᾽ ἔξω τοῦ καταλόγου ἄλλων ἀλλαχοῦ, ἔπειτα κελεύσαντες ἐπὶ τὰ ὅπλα, ἐν ὦ ἐκεῖνοι ἀπεληλύ- 

θεσαν πέμψαντες τοὺς φρουροὺς καὶ τῶν πολιτῶν τοὺς ὁμογνώμονας αὑτοῖς τὰ ὅπλα πάντων 

πλὴν τῶν τρισχιλίων παρείλοντο καὶ ἀνακομίσαντες ταῦτα εἰς τὴν ἀκρόπολιν ξυνέθηκαν 

ἐν τῷ ναῷ. 

136 ἈΒΙΒΤΟΤΕΙΕΒ ἦα τὰ ρα]. Αἴπεθη. 37 ἀναιρεθέντος Θηραμένους τά τε ὅπλα παρείλοντο 

πάντων πλὴν τῶν τρισχιλίων... πρέσβεις πέμψαντες εἰς Λακεδαίμονα τοῦ τε Θηραμένους κατη- 

γόρουν καὶ βοηθεῖν αὑτοῖς ἠξίουν ὧν ἀκούσαντες οἱ Λακεδαιμόνιοι Καλλίβιον ἀπέστειλαν 

ἁρμοστὴν καὶ στρατιώτας ὡς ἑπτακοσίους, οἱ τὴν ἀκρόπολιν ἐλθόντες ἐφρούρουν. 

137 ΧΕΈΝΟΡΗΟΝ Ηεϊϊεη. 2, 4, 390 τούτων περανθέντων (ἀες Ρᾶσς ἃ Ῥαιιβαηΐα εἰ ΤἬγαθν θυ ο 403 

ΟὐΠῚ 5.15) ΤΤαυσανίας μὲν διῆκε τὸ στράτευμα, οἱ δ᾽ ἐκ τοῦ Πειραιῶς ἀνελθόντες σὺν τοῖς ὅπλοις 

εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῇ ᾿Αθηνᾷ. 

138 ΗἩΛΕΡΟΟΠΝΑΤΙΟΝ πομπείας"... “πομπείοις δέ φησι Φιλόχορος “πρότερον ἐχρῶντο 403 

οἱ ᾿Αθηναῖοι τοῖς ἐκ τῆς οὐσίας τῶν λ΄ κατασκευασθεῖσιν᾽᾽. (οἵ. ΟἾΔ. ΠΠ| 642 (403 τοὶ 402).) 

130 ΡΑΥΒΑΝΙΑΒ 7, 23, 9 ἀνδριάντων ὅσοι μετὰ τὸν ἵππον (πη. 124) ἑστήκασιν ... Οἰνοβίῳ 

ἔργτον ἐστὶν ἐς Θουκυδίδην τὸν ᾿Ολόρου χρηστόν: ψήφισμα γὰρ ἐνίκησεν Οἰνόβιος κατελθεῖν ἐς 

᾿Αθήνας Θουκυδίδην. 

140 ΡΙΙΝΙΥΒ παῖ, Ὠἰδί, 323, σα 7) πείνης 1 }51 πη ασλεη ((ςο), σμας σαςογῶος ἤἼιημἼγμας 

,ἶα »εχαρίμία μαι}. (71,115. (οἴ. Ῥάαμθ., 2 27, 4.) 

ποσσπντ τ, 



τό ΑΟΤἸᾺ ΑΒΟΙΒ 141-50 

Α ΒΕΟΥΡΕΚΑΤΑ ΠΙΒΕΚΤΑΤΕ ΝΘΟΝῈ ΑΓὐΡὐἜ ΟΑΡΌΕΜ ΓΟΗΔΕΕΚΟΝΕΝΘΕΜ 

141 Αεαὶθ Μιπούιιαε Ραγίεβ ρίορε Ραπάγοβθιπ) ἰΐαε ἱποεπάϊο σογπιρίαε ταϑεταυπίαγν 3954 

(ΔῈ 30), σοπίθιθπίθιβ (δγραῖμ! 8. σαρτθϑϑιπὶ ἐπὶ τὸν νεὼν τῆς ᾿Αθηναίας τῆς ᾿Αθηνῶμ 

μεδεούσης (ΔΕ 31). 

142 Κόνων ἀπὸ τῆς ναυμαχίας τῆς πρὸς Λακεδαιμονίους σοζοπαπ) ἱπ Ῥαγτῖμπεποπς ἀφαϊσεῖ 394 

(Πεισϑελιν ον. ἀϑιτ δά τϑκ 

143 ΔΑΕΒΙΒΤΟΡΗΑΝΕΒ Ρ]υῖ, Τ1ΟἹ ἱδρυσόμεσθ᾽ αὐτίκα μάλ᾽, ἀλλὰ περίμενε, Τὸν Πλοῦτον οὗπερ 388 

πρότερον ἦν ἱδρυμένος, Τὸν ὀπισθόδομον ἀεὶ φυλάττων τῆς θεοῦ. 

144 Τάρυϊα Ρααβ διιοίοτε Απίαϊοϊάα ἃ τερε πιῖϑϑας ἐν τοῖς κοινοῖς τιὺν ἱερῶν ροπίζυγ 386 

([5οοσ. ρᾶπερ. 179). ἱπᾷάβ 0 πος ίδθσγε αἀππὸ ἀκροπόλεως ποπΊεθη ἴῃ δοίϊβ ρυὈ]ἰςὶβ ᾽ῃ πόλεως 

Ἰοσιπὶ ϑιισσεαϊί, 

145 Τάρυϊα ἰοθάθγιβ οὐπὶ (115. ἰοϊ ἐν ἀκροπόλει πρόσθεν τοῦ ἀγάλματος ροπίϊζυγ 386 

ΓΕΙΆ Σ. ἘΞΠΣ): 
146 ΟΟΙΙερῖα ἄπο απαοϑίογαπ), ταϑεπαιμηζιγ, συδαβίογιθιιβ Μίπογιαε ἰῃ Ηδοδίοπιρθάο, 38ς 

το] σαόσιπι ἀδοσιπὶ ἴθ ΟΡ βιποάοπιο (9) ταῦ ΠΊ 5ΔΟΓΑΓΙΠῚ Οἰγαπὶ ἀραηῖθιβ ((ἸΆΑ. 11, 667 εἰ 672. 
6852. 528. θη ΠΝ, 2, ὍΓΖ2ε). 

147 Αὐταπὶ δίαίζιδε ἜΡαγπεδςα ρεηβαίυγ ((ἸΑ. 11, 667). 38ς 

148 ΘΕΜΟΒΤΗΕΝΕΒ 22, 136 οἱ ταμίαι ἐφ’ ὧν ὃ Ὀπισθόδομος ἐνεπρήσθη, καὶ οἱ τῶν 

τῆς θεοῦ καὶ οἱ τῶν ἄλλων θεῶν, ἐν τι οἰκήματι τούτῳ (τῶ δεσμωτηρίῳ) ἦσαν. 

140 ἸΒΟΟΒΑΤΕΒ 76, 57 Φιλοῦργος ὃ τὸ τοργόνειον ὑφελόμενος. [| ΘΎΝΕΒΙΥΒ ἀδ σαἷΐὰ. 19 

Ρ. 834 φιλέας... ὁ τῆς θεοῦ τὸ γτοργόνειον ἐξ ἀκροπόλεως ὑφελόμενος. 

150 Εὐβοεῖς ἐλευθερωθέντες ἐστεφάνωσαν τὸν δῆμον (1) επηοβίῃ. 22, 73. 24, 180).. ς. 378 

ΣΕῚ Ταρυΐαε ἰοεάδγιπη οὐπὶ (Παϊοϊἀδηβῖθα5, Μν ΕΠ πα εῖὶβ, ΒυΖαπί 5, ἴοἰ15, Μεῖῆγ- 377 

τη 8 615 ἰοϊογιπὶ ἐν ἀκροπόλει ςοΙ]]οσαπίυγ ((ΙΑ. Π, 176. 18. το. ΙΝ. 2, 18). 

ΓΕΖ Αὐτγιπὶ βϑίαΐαδε ἜΡυγπεαςα ρεπβαίυγ ((ἸΑ. 11, 670). 377 

153 Χαβρίας ἀπὸ τῆς ἐν Νάξῳ ναυμαχίας σοτοπαπὶ ἰπ Ῥαγίμεποπε ἀδαϊσαΐ (ΠΏ πι. 2.., 180). 376 

154 ῬΑΥΒΑΝΙΑΒ 7, 24, 3 ἐνταῦθα (α 5ερί(επίτοηϊθιιβ Ῥαγμεποηὶβὺ) καὶ Τιμόθεος ὁ Κόνωνος 375 

καὶ αὐτὸς κεῖται Κόνων. (οἴ. «ἃ ἢ. 1.) 

15 ΡΑΥΒΑΝΙΑΒ 1, 24, 7 εἰκόνα ἰδὼν οἶδα... κατὰ τὴν ἔσοδον (ῬατίΠοποπὶβ) Ἰφικρά- 

τους. [| ΘΙΟΝΎΒΙΝΒ ΗΑΛΙΙΟ. ἂς Τιγϑία 12 μετ᾽ ᾿Αλκισθένην ἄρχοντα, ἐφ᾽ οὗ τὴν εἰρήνην ᾿Αθηναῖοί 3721 

τε καὶ Λακεδαιμόνιοι καὶ βασιλεὺς ὥμοσαν, ἀποδοὺς τὰ στρατεύματα Ἰφικράτης ἰδιιύτης γίνεται, 

καὶ τὸ περὶ τῆς εἰκόνος ἦν τότε. [ ΑΕΒΟΗΙΝῈΒ 9, 243 Ἰφικράτει (τὴν εἰκόνα) ἔστησαν ὅτι 

μόραν Λακεδαιμονίων ἀπέκτεινε (302). 

156 ΨΙΤΔΕ Χ ΟΠΑΤΟΕΥ͂Μ Ρ. 8390) (εχ ἨΕΙΙΟΘΟΕΟῚ τῆς μητρὸς Ἰσοκράτους καὶ Θεοδιύρου 

καὶ τῆς ταύτης ἀδελφῆς Νακοῦς (ΚΕεὶ! εχ. ΧΧΧ ρΡ. 3032: ᾿Ανακοῦς ὑφ.) εἰκόνες ἀνέκειντο 

ἐν ἀκροπόλει, ὧν ἡ τῆς μητρὸς παρὰ τὴν Ὑτγίειαν νῦν κεῖται μετεπιγεγραμμένη, ἣ δὲ 

Νακοῦς οὐ σῴζεται. 
7 ΑΡ «ἀππὸ 368 ἱποϊρίιπιὶ σαϊαϊοσὶ τοῦαπὶ ϑασγάσαπὶ πα Βτγαυτγοπίας, αυἱ αὐυϊάθπι 368 

Δ ποβ5 Ρεπιθποῦιπὶ ((ἸΑ.. 11, 751). 
158 Ταρυΐϊα [οδάθτὶβ οὰὐπὶ 1) οη ν 5ῖο πηαΐοτο ἰστὶ ἴῃ ἀτος Ροπίτυσς ((ὕἼἿἸΑ, ΤΙ, ς 2). 3687 

150 Αὐπιαπηθηϊατ! (χαλκοθήκης) π᾿ ἄτοα Ἔχίδητὶβ ρυϊπιαπὶ τπθητο ὅτ ((ἸΑ. Π, δγϑ, ῥβδυῖο 

δαὶ ΟἹ, τοῦ; 2: οὐ, ἈΞ 7 δἰ δὰ Ῥαυϑ. 7; 28, 4.3}. 36γ[6 



ΑΟΤᾺ ΑἘΚΟΙΒ 100--Ἰ] ον 

Το Απάτοςϊομ πομπείων ἐπιμελητὴς οἵξαίῖιι πλι}{ἰ5 ΓΘΡι5. ϑδοῦίθ, πΠΊΑΧΙΠΊ6. ΟΟΓΙΟΠΙ5, 3076 

΄πα6. τ] [Παοΐαθ τ6] ἰαθθαθ οἵαπί σοοηῆσιβ ποιὰ ραΐθγαβ, απῖριθ ““᾿Ανδροτίωνος ἐπι- 

μελουμένου ἐποιήθησαν᾽᾽ ἰπϑοτρίιπι εϑί, ἤθε ἰπδϑιῖ (Ἰ)Ὲπιοϑίῃ. 22, 69 56ε4η4. 2.ζ, 176 ϑδεηαᾳ. ΡΠΪ- 

Ιοσποτιιβ αρ. Ηαγροογαῖ, πομπείας. ΟἸΑ. 1,677, 1, 26 5644., υδῇ᾽ Νίκη σώτειρα ἀἰγεα ΓΙ ΠΊ11ΠῚ 

ἀρΡαγεῇ). 

Ι6Ὶ Ῥοριυ δοίταπη ἀς (εἰ5. Ἰαΐαπι ἐν ἀκροπόλει 5ἰαταιγ ((ἸΑ. ΓΝ, 2, 546). 3032 

162 Τάρυΐα ἰοεάθγὶβ οὐπὶ. Αγοδάϊρθυδ5, Ασμδεῖβ, ΕἸεῖβ, ΡΏ]1845115. ἰοΓ ἢ αἴσα ροηϊίαγ 3621 

(ΙΔ: 115.) 

103 ΤάρΡυ]α ἰοθάθγιβ οαπὶ Τ᾽ 6 554}15 ἰςῖϊ ἐν ἀκροπόλει ρτοροπίίαγ ((ἸΑ. ΓΝ, 2. 59). 3619 

164 ΤάΡυ]α [οβάδθτὶβ οαπὶ αν ϑι115, ΟΠ] οΙ ἀθηϑιθι5, Εγείσι εηβιΡ5, ΗθϑἊϊ 510 15 357|6 

ἸΘΕ Ἰππαςσεν οο οαίτν (ΘΙ 2. εὖ ΝΠ Ζ, 68): 

τός Τάρυα [Ὀεάδγιβ οὑπὶ ( εἰτίροῦε Τῆγασυπι, Τγρρὶο Ῥαξοπιη, αύάρθο [1] νΙ σὴ 356 

τασι 15. ἰοτ] ἰπ ἀτοα ρτοροηϊίαγ ((ἸᾺ. {Π, 666). 

166 Ι,Ὲχ ἐες οαΐαϊορο τεγιιπὶ ἴῃ Αὐπηδπηθηΐαγίο (χα λ ΚΟ θ ή κῃ) 5εγαδίαγιπ) ἰδοϊιη 0 (ΟΓΆ. ὅϑ εν 

Π, 61), ἴῃ ουΐιπ5 οριβϑίμοάοσπο ((ἸᾺ, 11, 720, 1, 32) δγπιαπιεηία (σκεύη κρεμαστά) σεπίιιη) 

παιίπη ἰοησαγιπὶ Γεροϑίίΐα εγαηΐ (ἐν ἀκροπόλει: (ΙΑ. 11, 807----809), ἔμπροσθεν τῆς χαλκοθήκης 

βίδα! ατ, 

167 ΠΕΜΟΒΤΗΕΝΕΒ 23, 122 Γλαυκέτης ... . ταμιεύσας ἐν ἀκροπόλει τἀριστεῖα τῆς πό- 354,3 

λεως, ἃ ἔλαβεν ἀπὸ τῶν βαρβάρων, ὑφηρημένος ἐξ ἀκροπόλεως, τόν τε δίφρον τὸν 

ἀρτυρόποδα καὶ τὸν ἀκινάκην τὸν Μαρδονίου, ὃς ἦγε τριακοσίους δαρεικούς (οἴ. (ΙΑ. 11, 

6οδ. 699). ὰ 

168 (ὐτοῦδε ἂἢ Βτνίπτδειθ, Μυ.ίοπαειβ, (ΔΙ με οΠ115, Ατσεϊπαβι15, οἰδεα Π15 354,3 

54 Π|115 ἀδαϊοαΐῖδε ἴῃ Ηεοαϊοιηρεάο ἀεροπυπίαγ ((ΙΑ. 11, 609). 

160 Ιη4ε 4 πιεᾶϊο ίεγε βϑαδθοιΐο σιατίο γα5 ϑϑοδε Μιπείυδε εἴ γε] ποσὰ ἀΕΟΓΙ ΠῚ ο. 350 

ποῖιο ΟΥἄπ6 σαηθγαςπ) ἀἸβροηὶ σοερίδε βυηΐ ((ἸΑ. 1, 681). 

170 Ταρυ]α Ρδοί! οτπὶ ΕσΠἸ π84615 δος ἴῃ αὔοα ὑγοροηϊτι ((ἸΔ. ΓΝ, 2, 107). 3498 

(ογοηδα ἃ Ραγιῖ5, Απάγιῖθ, ὙΠα5115, ΝΑΧΙΙΒ()) ϑεπδαίαϊ πε] ροραϊο ΑἸΠαπΙθηβί πηι 348,7 

ΟὈΪαΐαε ἴῃ Ἠδοδίοπηρεάο ἀεροπαπίιυγ ((ἸΑ. 11, 700). 

172 Ροτία Ἡεοσαδίϊζοπιρεαϊ σοπιρ]ατγθιιβ Ιοοὶβ ἰΙαθϑα ἀεργεμεπάϊιαγ ((ΙΔ. 11, γοά. 708). 3471 
- ᾿ ᾧ ΜΑΣ ἢ ἢ 341 

ΤΣ Ταρυΐα ἰοδάεγιβ οπὶ Μυ.] ΕΠ 8615 ἰςεϊ ἴῃ ἀὔοα ργοροηϊίαγ ((ἸΑ. 11, τοο). 3476 

174 (ὐγοῆαθ ἃ οἰθγισῆϊβθ 9584Π1115 εἰ (Πειτοπεπβιθι5. δἰβαπα (ἸΠουγοηθϑὶ οἰ ΓΕ Ριι5 347|ς 

βεηδία! 6] ρορυϊο ΑἰΠεπιθηβίιπι οὈ]αΐῖαθ ἰη Ἡδοδίομηρεο ἀεροπαπίαγ ((ἸΑ. 11, 701). 

175 Π)1]ᾶπᾶς6 ΒΙΔΌΓΟΠΙΔ 6. 5611 ΠΙΔΥΠΊΟΓΕΙ ἃ Ρταχίζεϊς ἰαοίϊ ῥγιπλπη ἴῃ σαΐδ]ου 5. ΠΊΕ ΠΟ 346 

ἀν εκ ΑΘ Ρδαβ ας 23. 7). 

176 (οοπδα ἃ τη ἼΡῈ5 ΘΟΙΔΈΠΙ σαϑίγα Παρεπίρυθ, ϑαπιοΐ γαςοῖριι5, ΝΑ Χιϊβ, Ομεγσο- 345,4 

ΠεηΒΙΡυ5, ποϑὶ!8β. ϑεηδίη! τα] ρορυϊο Αἰπεπιθηϑίαπὶ οδ]αΐαε ἰπ Ἡδοαϊομηρεάο ἀεροπιπίυτγ 

ΓΑ 1 791} 

Ἐγῆ Βαβῖβ ϑίδίπας εριυγπθας ΡΒ ἀΐασοδε αἰϊιοί ραγίϊσ!ας ἀθοϊάεγιπί (ΔῈ 18). 344{2 

1γ8 ΤάΡυ]α ἰοεάογίβ οαπὶ Με 556 Π115 ἰσί! ἴῃ αὔοα ργοροπίίαγ ((ἸΑ.. ἹΝ, 2, 114. 342 

179 ἼάΡυ]α ἰοςάσγιβ ουπὶ Εγα γ  Θη 5  θι15. ἰοτ] ἰπ ἀἴοα σο]]οσδίαγ ((ΤΑ. ΙΝ, 2, ττ6 δ). 341|ὁ 

180 ΡΑΥΒΑΝΙΑΒ 7, 24, 4 Διός ἐστιν ἀγάλματα (ρορε Ῥαγίπεποπθη), τό τε Λεωχάρους 

καὶ ὁ ὀνομαζόμενος ΤΤολιεύς. 

181 Ραπάαερίεβ εἰ Ραϑίοϊθϑ Ῥοΐδπηϊ δεῦθεαθβ Ραγθηίιπ) βίδίιιαϑ ἃ ϑ πεππῖ ας ΟἸνπίῃϊο εἰ 

Γεοοθ τε ἰαοΐαβ ἴῃ ἀὔος βίαϊαιππης ((τὰ]ιπὴ αἱ ἰπ ΑΕ). 

πππαδαν Ὅὔτὰὺὖῦὺ 



ι8 ΑΟΤᾺ ΑΚΟΙΒ 182---ἰποῦ 

ἉἋ ΤΥ ΘΟ ΑΝ 

185 ΡΟΡΥΓΙΒΟΙΤΥ͂Μ 4 Θίαΐοοϊα ἃ. 306. Ἰαΐιπιὶ (ἰαθ ΧΟ οταῖξ. Ρ. 852) Λυκοῦργος Λυκό- 

φρονος Βουτάδης... γενόμενος τῆς κοινῆς προσόδου ταμίας τῇ πόλει ἐπὶ τρεῖς πενταετηρίδας ... 338,26 

ἔτι δὲ αἱρεθεὶς ὑπὸ τοῦ δήμου χρήματα πολλὰ συνήγαγεν εἰς τὴν ἀκρόπολιν καὶ παρασκευάσας 335 

τῇ θεῶ κόσμον Νίκας τε ὁλοχρύσους πομπεῖά τε χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ καὶ κόσμον χρυσοῦν εἰς ρ΄ 

κανηφόρους, χειροτονηθεὶς δ᾽ ἐπὶ τῆς τοῦ πολέμου παρασκευῆς ὅπλα μὲν πολλὰ καὶ βελῶν 

μυριάδας ε΄ ἀνήνεγκεν εἰς τὴν ἀκρόπολιν κ. τ. λ. (εἴ. Ῥαιι5. 1, 20, 16]. 

183 ΑἘΙΒΤΟΤΕΙΕΒ ἀκ τὰ ρα]. Αἴμεα. 47 παραλαμβάνουσι (οἱ ταμίαι τῆς ᾿Αθηνᾶς, αυὶ 

Πυδοβίουθι5. Γο! αιιόσιηλ ἀθούαπι 5.108 15. 5011 γοιπμαποθδητ) τό τε ἄγαλμα τῆς ᾿Αθηνᾶς καὶ τὰς 

Νίκας καὶ τὸν ἄλλον κόσμον καὶ τὰ χρήματα ἐναντίον τῆς βουλῆς. 

184 ΤνσαγΡῚ ἰοροβ ἐδ γΘ ΡῈ 15 5βασῦβ ἀθουύιπὶ ΟΠ  Π 615 εἴ ΒαΡΡ οἴ, ἀθ ϑδογὶβ [αοϊ πα 5, ἐδ 335,4 

Ραμα ποπαεὶβ σε γα ῖβ ((ἸΑ. ΠῚ, 162 ςο]]. Ρ. 411. 163. 7390---741). 

τὃς Εοάδσπι δῆπο ἀεβίπιηΐς σαΐαϊορὶ τοπιπ βασίασαπη Ια παῈ Βτγαιτοπῖδε, αὶ αυϊάδπὶι 335,4 

ΠΟΡῚ5. βογιδίϊ δαπὶ ((ἸΑ. ΠῚ, γ58). 

186 ΛΑΕΒΒΙΑΝΥΒ ἅπᾶ0. 1, 16, 7 ἀποπέμπει (ΑἸεχαπάετ) καὶ εἰς ᾿Αθήνας (ροδὲ Ῥυρπαπὶι 334 

δα (ταπίσιπιὶ σου 5584 }}) τριακοσίας πανοπλίας Περσικὰς ἀνάθημα εἶναι τῇ ᾿Αθηνᾷ ἐν 

πόλει, καὶ ἐπίγραμμα ἐπιγραφῆναι ἐκέλευε τόδε “᾿Αλέξανδρος Φιλίππου καὶ οἱ Ἕλληνες πλὴν 

Λακεδαιμονίων ἀπὸ τῶν βαρβάρων τῶν τὴν ᾿Ασίαν κατοικούντων᾽. || ΡΙΥΤΑΒΟΗΥΒ ΑἸἰοχ. τό 

κοινούμενος τὴν νίκην τοῖς Ἕλλησιν ἰδίᾳ μὲν τοῖς ᾿Αθηναίοις ἔπεμψε τῶν αἰχμαλώτων τριακοσίας 

ἀσπίδας, κοινῇ δὲ τοῖς ἄλλοις λαφύροις ἐκέλευσεν ἐπιγράψαι φιλοτιμοτάτην ἐπιγραφήν “᾿Αλέ- 

ξανδρος ὁ Φιλίππου --- κατοικούντων᾽᾿. (οἴ. (ΙΔ. 1Π,.1,,.0 4 στεφάνοιν δυοῖν, οἷς ὃ δῆμος 

ὃ ᾿Αθηναίων ἐστεφάνωσε ᾿Αλέξανδρον, στατῆρας πζ΄.) 

187 ΟΟΟΥ͂ ἰαἰεπία ἃΡ Ηαγραϊο Αἰμπεπαβ δἀροιίαΐαθα 'ἰπ δαἵοαε ἀεροπυπίυγ (Ηγνρεγια. ς. )6- 334 

τισϑίῃ, ὙγΓ Ὸ 60]: 2, 5. Ὁ ΒΘ Χ οὔδει. Ὁ. 8468. ῬΊΟΕ. ΒΙΡΙ 265 Ρ. 2911 

1:88 ΚΠοΧχαπε ΑἸοχαπατχὶ τυ] εγ ᾿Αθηνᾷ ΤΠΠολιάδι ἄοπα ταϊτ (ποῦ ἃ. 327 εἰ 323: (ΙΑ. 337 

737. 4, 11, 3 βεαα.). 
180 ῬΒΕΥΘΟΟΑΙΙΒΤΗΒΝΕΒ Πἰδῖ. ΑἸεχ. 274 τιθοῖβ. Αύπιθη. δα. δαθε (ΑἸεχαπάθν ἰεϑία- 3233 

πιοηΐο τϊτ ἴα θ 61) εἰς ᾿Αθήνας χιτῶνα (τιετ5. ὅ5γ7ι. βασιλικὸν χιτῶνα μου) καὶ χρυσοῦν θρόνον 

᾿Αθηνᾷ, ἣ ἐν τῷ καλῶ τῷ ἐπάνω Τ]αρθενιῦνι. [ ἘΡΙΤ. ἘΕΕ. ΘΕΞΤΥ. ΑἸΙΙΕΧ. 120 εοα. Ναρποι 

“Ἰἐλογεζογισιόμς εἰδηι1,7, 121. αεαΐφηι ἤ72ηγιογμαεέ σείία αμγέα αἰφηε αὐΗζείμΣ δρεομίς (γεσαΐς Ἐς. Θομιιναγίζ 

ααε ῥιείμς Βτ. Καὶ; δὴ σρεείαὀτἠι»}) ἐλ ἀρζο. 

[00 Αὐτὰπὶ βίδαίαδα Ἔθυῦπεαςα ρεηβαίυσ (ΑΕ 18). 321 

ΙΟῚ ΝΙοὶα5. Νισοοάοηϊ ᾧ. πιαρηιπὶ πιοπιιπηθδηϊαση οπογαρίσαπι οχίγαχις σὰ ἀρὰς Μιπογυδο 319 

Νιοϊοτῖαε ((ΙΑ. 1, 1246, εἴ. ἰαῦ, ΧΧΧΙΠ]. 

[92 ΤῊτγαΒυ "5 ΤἬ ταν" ἔς πηοπιηγδηΐιη) σπογαρίοιπι βρύα {παῖσαι πι ἀπῖς βροῦν οτοχὶξ 819 

(ΟἿΑ ἘΠ. εἴ 180. ΧΙ ΧΧΙ ΧΧΧΙΠΙ 

103 ἸΤανοπλία αῷ ΑἸεχαπάτο Ῥοϊνυρείομποηῖὶβ ἢ, αἱ ἃ. 310 18 Ατίσανιν τεηθδθαῖ, αἰδαϊ- 519,8 
σαίαᾳ ἴῃ Ηεοαϊοπροάο ἀεροηίζυν ((ἸΑ. 11, 723). 

[04 Αυτζυηὶ βδίαϊυδε οθυτποας ροηϑαΐυγ (317 τ6] 313: ΑΕ 18). 317} 

195 ὈΙΟΘΕΝΕΒ ΠΛΕΕΆΤΙΝΒ 5, 77 κατασπάσαντες αὐτοῦ (Ἰ)επιειῖτιὶ ῬΒαϊοτοῖ) τὰς εἰκόνας 307 
εν ν μία δὲ μόνη σῴζεται ἐν ἀκροπόλει. 

1ο6 Ροριυϊιδοϊζα αν τοραηῖα ϑιγαΐοοϊς ἐθ ποπουϊδυβ τ ν οιγσο τὐἰθαθηα ὶβ ἰαῖαπι ἐν ἀκροπόλει 306 

πλησίον τῶν ἀναθημάτων οοἰϊοσαίαν (υἰϊας ΝΧ' οταῖς, ἡ. ὅ53 ἃ. ΟἿΑ, Τί, 240). 

μην»... “ὦν 
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197 Πεπηοομαγα διοΐογε τηᾶρηα τἷ8 [Θ]οῦιπΠ) εἴ ΠΠΔΟΠΙ ΠΑΓῚΙΠῚ Δ ΥΠΊ ἃ ΠΊΘ πίατγί ο ἱπίοσίυγ ((ἸΑ, 306 6ς 

11, 250. 733,.5, σοη]. υἱτι. ΧΟ ογαῖξ, ῥ. ὅ51 0) παρασκευὴν ὅπλων καὶ βελῶν καὶ μηχανημάτων). 

198 Ηδερεθίαθ ρτγαθίοσ οἰπὶ ϑοοὶθ ἀρραγαῖιιβ Ὀ6]]1]οὺθ ἃγιη ἃιη επία το γα ((ἸΑ. 305 

Π, 733, 8). 
109 ΑΡ ΟἹ. 118,4 Ξ- 305|4 ἀεβοίαπί ἰαραϊαα απ δαϑίο γα ΠῚ γα! ΠΟ 65. ΓΘΓΠ ΠῚ ΒΘΟΓΘΓΙΙΠῚ 3054 

σοπίϊποηΐεβ ((ἸΑ. ΠῚ, γ737). 

200 ΡΙΥΤΛΑΈΘΗΥΒ [)οπηείγ. 22 τὸν ὀπισθόδομον τοῦ Παρθενῶνος ἀπέδειξαν ((ΑἸΠΕΠΙΘΠ565) 3043 

αὐτῷ () επιεῖτγιο τεσ) κατάλυσιν, κἀκεῖ δίαιταν εἶχε τῆς ᾿Αθηνᾶς λεγομένης ὑποδέχεσθαι καὶ 

ξενίζειν αὐτόν, οὐ πάνυ κόσμιον ξένον οὐδὲ ὡς παρθένῳ πράως ἐπισταθμεύοντα .... (24) Δημή- 

τριος δέ, τὴν ᾿Αθηνᾶν αὐτῷ προσῆκον εἰ δι᾿ ἄλλο μηδέν, ὥς γε πρεσβυτέραν ἀδελφὴν αἰσχύνεσθαι 

(τοῦτο γὰρ ἐβούλετο λέγεσθαι), τοσαύτην ὕβριν εἰς παῖδας ἐλευθέρους καὶ γυναῖκας ἀστὰς κατε- 

σκέδασε τῆς ἀκροπόλεως, ὥστε δοκεῖν τότε μάλιστα καθαρεύειν τὸν τόπον, ὅτε Χρυσίδι καὶ 

Λαμίᾳ καὶ Δημοῖ καὶ ᾿Αντικύρᾳ, ταῖς πόρναις ἐκείναις, συνακολασταίνοι ... (26)... Φιλιππίδης 

τὸν Στρατοκλέα λοιδορῶν ἐποίησεν... περὶ τῆς ἐν τῷ Παρθενῶνι κατασκηνώσεως “Ὃ τὴν 

ἀκρόπολιν πανδοκεῖον ὑπολαβιὼν Καὶ τὰς ἑταίρας εἰσαγαγὼν τῇ Τ]αρθένψῳ᾽᾽. 

201 ΟΙΈΕΜΕΝΒ ΑἸΕΧ. ρῥτοῖγ. 54 βωμοὶ πανταχοῦ καὶ γάμος ὑπὸ ᾿Αθηναίων αὐτῷ ὁ τῆς 

᾿Αθηνᾶς ηὐτρεπίζετο. ὃ δὲ τὴν μὲν θεὸν ὑπερηφάνει, τὸ ἄγαλμα γῆμαι μὴ δυνάμενος, Λαμίαν 

δὲ τὴν ἑταίραν ἔχων εἰς ἀκρόπολιν ἀνήει καὶ τῶ τῆς ᾿Αθηνᾶς ἐνεφυρᾶτο παστῷ, τῇ παλαιᾷ 

παρθένῳ τὰ τῆς νέας ἐπιδεικνὺς ἑταίρας σχήματα. 

202 ΤΥϑισ ἢ τι5. τεχ ἱπίεγοεάθδηϊα ῬΠΠΠΙρΡΡΙάε ροεΐα πηϑἰιπὶ εἰ απΐθεηπαπὶ Μίπεγιας εἰς 299,8 

τὰ ἸΤαναθήναια (4ηπὶ 208) τῷ πέπλῳ ἀαΐ ((1Α. 1, 314). 

203 ΡῬΑΥΒΑΝΙΛΑΒ 1, 25, 7 Κάσσανδρος... αὖθις Λαχάρην προεστηκότα ἐς ἐκεῖνο τοῦ δήμου, 295 

τοῦτον τὸν ἄνδρα οἰκειωσάμενος τυραννίδα ἔπεισε βουλεῦσαι, τυράννων ὧν ἴσμεν τά τε ἐς 

ἀνθρώπους μάλιστα ἀνήμερον καὶ ἐς τὸ θεῖον ἀφειδέστατον. Δημητρίῳ δὲ τῷ ᾿Αντιγόνου διαφορὰ 

μὲν ἦν ἐς τὸν δῆμον ἤδη τὸν ᾿Αθηναίων, καθεῖλε δ᾽ ὅμως καὶ τὴν Λαχάρους τυραννίδα. ἁλισκο- 

μένου δὲ τοῦ τείχους ἐκδιδράσκει Λαχάρης ἐς Βοιωτούς" ἅτε δὲ ἀσπίδας ἐξ ἀκροπόλεως καθελὼν 

χρυσᾶς καὶ αὐτὸ τῆς ᾿Αθηνᾶς τὸ ἄγαλμα τὸν περιαιρετὸν ἀποδύσας κόσμον ὑπωπτεύετο 

εὐπορεῖν μεγάλως χρημάτων. [| 29, 16 ὅσα μὲν οὖν ἀργύρου πεποιημένα ἦν καὶ χρυσοῦ («α [ἴ.ν- 

σιγρο, οἷ, π. 182), Λαχάρης καὶ ταῦτα ἐσύλησε τυραννήσας. [|| ῬΟΈΕΤᾺ ΟΟΜΙΟΥ͂Β Αρ. Αἴμπεη. 9, 70 

Γυμνὴν ἐποίησε τὴν ᾿Αθηνᾶν Λαχάρης Οὐδὲν ἐνοχλοῦσαν. [ ῬΙΥΤΑΒΟΗΥΒ ἦε [5. εἰ Οβιῖγ. 71 

Ἑλλήνων οἱ τὰ χαλκᾶ καὶ τὰ γραπτὰ καὶ λίθινα μὴ μαθόντες μηδ᾽ ἐθισθέντες ἀγάλματα καὶ τιμὰς 

θεῶν ἀλλὰ θεοὺς καλεῖν, εἶτα τολμῶντες λέγειν ὅτι τὴν ᾿Αθηνᾶν Λαχάρης ἐξέδυσε... 

204 ΟἸνηρίοάοτγο ᾿ΠΡεγαῖῖθ ἃ Μαοεάοπιριιβ Αἰμθηὶβ ἴῃ οτθιῖα!! ἀγοὶθ Ρρατγία βϑίδίαα ροηϊίυγ 288 

(ἀπ 5. ἃ, 22,5..2.86,..3ὴ. 

205 ΡΙΥΤΑΒΟΗΥΒ Ῥγυτῖ, 12 ἐβοήθει τοῖς Ἕλλησιν (Ρ γγγι 5 σοηίΐγα 1) επηείγι) καὶ παρῆλθεν 287 

εἰς τὰς ᾿Αθήνας. ἀναβὰς δ᾽ εἰς τὴν ἀκρόπολιν καὶ θύσας τῇ θεῷ καὶ καταβὰς αὐθημερὸν ἀγαπᾶν 

μὲν ἔφησε τοῦ δήμου τὴν πρὸς αὐτὸν εὔνοιαν καὶ πίστιν, ἂν μέντοι σωφρωνῶσι, μηδένα τῶν 

βασιλέων ἔτι παρήσειν αὐτοὺς εἰς τὴν πόλιν μηδὲ τὰς πύλας ἀνοίξειν. 

206 ρατζίοοο ἵν Βοβροῦὶ τερὶ σἵαίυια δοῦρα Αργύγιο τοραηίθ ΡΌΡ]Ϊσα ἰπ ἀγοθ Ροηϊίαγ 285 

ὕω Δ... 11.02.11. .Αδὴν 

207 Ταρυ]α ἀἤθπθα ἰοβάδγί5 [οπ]ρουθιι5. 61} (Πγοπηοηϊ δὶ οἰπὶ 1, ἀφ Δ 6 πιο 115. ΘΟΓΙΠΊΠΙ6 271{65 

500115 ΡεΪοροπηςβιῖβ ἰο ἐν ἀκροπόλει παρὰ τὸν νεὼ τῆς ᾿Αθηνᾶς τῆς Πολιάδος παι (Ἰπῖγα 

αθποθ, 271. οἱ 2Ζό5:. ΟΙΑ.. 1, 232), 

208 ΤΉ τγαβυ οἶα5. ΤΠγαβυ} {, πηοπιπηεηίιπ) οΠογαρίουπιὶ ραΐγίβ (η. 192) δικὶϊ εἰ βίαια 270 

Βδοοῆὶ μελπομένου ἀυορυδαμε {Προά!θιι5. ογπαι ((1Α. 11, 1292, οἴ. ἰᾳὰν. ΧΧΧΊΠ. 
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200 ΡΟΙΠΥ͂Χ 10, 126 ἐπ᾽ ᾿Αλκιβιάδου ἄρχοντος ἀναγραφὴ τῶν ἐν ἀκροπόλει ἀνα-:56,ςὉ 

θημάτων. 

210 Ατίαϊαβ 1 Ῥεύραμη! τὰν Γιγάντων τὸν λεγόμενον πόλεμον, μάχην πρὸς ᾿Αμαζόνας 28 

᾿Αθηναίων, τὸ Μαραθῶνι πρὸς Μήδους ἔργον, Γαλατῶν τὴν ἐν Μυσίᾳ φθορὰν (230) ἴῃ αἴοε 

ἀδαϊσαι (ραα]]ο ροϑὲ ἃ. 228, αο ἀπὸ Ρε]]α Ῥεγραπγεπούιίπι σοηίγα (αα]αίαβ σεβϑία βηϊΐαᾳ βιυϊητὺ 

σοηΐ. ῬοΙνΌ. 16, 26 ἀνάμνησις τῶν πρότερον (ἰ. Ε. αηΐς ἃ. Ζ2ΖΟΟ 4οὸ ἃῆπο τὰχ Δίμπεπαβ νβεθαΐ 

Βιϊ 15. ΠΟΠΟΥθιι5. Θχοθρίι5) ἐξ αὐτοῦ γεγονότων εὐεργημάτων εἰς τὸν δῆμον). 

Τ1 ΤΙΤΥΓΥ͂Β ΠῚ ἴοτα Ὁ. (τ. π᾿ ϑϑθοι! ἐφημ. ἀρχ. 1884 ἴα. 11, 25 [ἐπισκευ]άσ[αι᾽ τὰ 

ὀχυρώματα (δ) κα[ὶ τὰ ἀγάλ]ματα (Ὁ) τὰ ἀνατεθέντα ὑπ᾽ ᾿Ατ[τάλου βα]σιλέως εἰς τὴν ἀσφάλειαν 

τῆς ἀ[ϊκροπόλεως.. .. (ΒΡΡΙΕπιοηΐα 58.115. ἱποοτία). 

Ἅ15 Ροτγίϊσιβ ἀρ σε Εππηε πα. Ρορα {πϑαΐτπιπι δὰ αἵοθ απ δὰ πηει πὶ ιἰογρὶξ 

Εὐπηεηθβ 11 Ῥεγραπη τὰχ (197.--- 159) σοπαϊαϊε (ΝΕ. σ, 9, 1; οἴ. ἰΔΡ. ΧΧΧΙ 5εα.. 

213 ΡΑΥΒΑΝΙΑΒ 7, 21, 3 ἐπὶ τοῦ νοτίου καλουμένου τείχους, ὃ τῆς ἀκροπόλεως ἐς τὸ 

θέατρόν ἐστι τετραμμένον, ἐπὶ τούτου Μεδούσης τῆς Γοργόνος ἐπίχρυσος ἀνάκειται κεφαλή, 

καὶ περὶ αὐτὴν αἰγὶς πεποίηται. [ΟΧ5, 12,4 ᾿Αντίοχος (ΕΡΙΡΠαΠΕΒ 175---164), οὗ δὴ καὶ ὑπὲρ 

12. 

ΖΘ 

γλὴν; 

218 

τοῦ θεάτρου τοῦ ᾿Αθήνησιν ἣ αἰγὶς ἣ χρυσῆ καὶ ἐπ᾽ αὐτῆς ἣ Γοργώ ἐστιν ἀναθήματα. (εἴ. 

τιῦαϊαβ. πυϊαβος {10 0]. 

Ριοϊεπίαθο (ΝῚῚ Τιαιματοὺ 117---ὃ1) Αερυρίϊ ταρὶ βίδϊια εβαιεϑίσβ ἀεῦθα [παρὰ τὸν 

νεὼ τὸν ἀρχαῖον τῆς ᾿Αθηνᾶς τ[ῆς Πολιάδος] ροπίτανγ ((ΤΑ. ΠΠ|, 464). 

ΔΕΤΑΘ ΚΟΜΑΝΑ 

ΑΡΡΙΑΝΥΒ Μιίῃγ. 38 ὀλίγων (ΑἸΠεπΙεηβιιπη) ἦν ἀσθενὴς ἐς τὴν ἀκρόπολιν δρόμος" 86 

καὶ ᾿Αριστίων αὐτοῖς συνέφυγεν, ἐμπρήσας τὸ ᾿Ωιδεῖον, ἵνα μὴ ἑτοίμοις ξύλοις αὐτίκα ὃ Σύλλας 

ἔχοι τὴν ἀκρόπολιν ἐνοχλεῖν..... (39) ὃ δὲ Σύλλας τῇ μὲν ἀκροπόλει φρουρὰν ἐπέστησεν, ἣ 

τὸν ᾿Αριστίωνα καὶ τοὺς συμπεφευγότας λιμῷ καὶ δίψει πιεσθέντας ἐξεῖλεν οὐ μετὰ πολύ... 

συνηνέχθη δ᾽ ἐκ τῆς ἀκροπόλεως χρυσίου μὲν ἐς τεσσαράκοντα λίτρας μάλιστα, ἀργύρου δ᾽ ἐς 

ἐξακοσίας. [| ΡΙΙΥΤΑΝΟΗΥΒ 5.}}. 14 ἑαλωκότος τοῦ ἄστεος ὃ μὲν τύραννος εἰς τὴν ἀκρόπολιν 

καταφυγὼν ἐπολιορκεῖτο, Κουρίωνος ἐπὶ τούτῳ τεταγμένου" καὶ χρόνον ἐγκαρτερήσας συχνὸν 

αὐτὸς ἑαυτὸν ἐνεχείρισε δίψει πιεσθείς. 

(. νεῦγεβ εχ δεάήε Μίπεγιδε ργαπάς δὰ] Ρομάτι5 ἀρϑία ((ἴσεγο Δ αυσ, 1, 45. 5, 184). 8ὃο 

ὙΙΤΗΥΥΙΥΒ 5,9, 1 Οδεμη. .. ἡμερηδ ἤιμμιγέααἥεο ὀείίο γὲχ ((δρραοσὶβεο) ὅς 52 

Αγϊοῤαγπαηες γεση με. |[ ΓἸΑ. ΠῚ, Ξ41 βασιλέα ᾿Αριοβαρζάνην Φιλοπάτορα (11, 65 --- 52), τὸν 

ἐκ βασιλέως ᾿Αριοβαρζάνου Φιλορωμαίου καὶ βασιλίσσης ᾿Αθηναῖδος Φιλοστόργου, οἱ κατασταθέντες 

ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν τοῦ ᾿Ωιδείου κατασκευὴν Γάιος καὶ Μᾶρκος Στάλλιοι Γαΐου υἱοὶ καὶ Μενάλιππος, 

ἑαυτῶν εὐεργέτην. 

10 ΟΑΒΒΙΥΒ 4ὅ,. 390 Διόνυσον ἑαυτὸν νέον αὐτός τε ἐκάλει (ἃ πῖοῃ 5) καὶ ὑπὸ 39,8 

τῶν ἄλλων ὀνομάζεσθαι ἠξίου: ἐπειδή τε οἱ ᾿Αθηναῖοι πρός τε τοῦτο καὶ πρὸς τὰ ἄλλα τὴν 

᾿Αθηνᾶν αὐτῷ κατηγγύησαν, δέχεσθαί τε τὸν γάμον ἔφη καὶ προῖκα μυριάδας ἑκατὸν παρ᾽ αὐτῶν 

ἐξέπραξεν. [| ΞἜΈΝΕΟΑ Βιιαδοῦ. 1, 6 ϑεομγγεγιρε μορρμτΐ εἰ (Δαϊοπῖὶο παθῖτα δὲ σουνζαϊα Εἰ θοσαμη 

Ραΐγεπι ἰηγϊταμτ) “ἰἠμορίεηδες οι. τορος εὐ ἐόεγς εἰ Διόνυσον σαὐείαποννηί. ὀφέξε ἑδδὲς 

εὐ55εγαί, οἱ μασι ΑἸ 1ῤῆὴ᾽ σμόσ δεῖ, σοέ εἰἐχεγιοι ἐἰεδῥονείεγε ἔῤδος ἐπ μιαΐγωμομένεε ὐξὲ 

φμεγναηε σα εὐ γοραμεγηΐ μέ ἐἰμεογοηί, ηίομέμς αὐ ἰμείμγεμε, σϑαὶ οὐ Ἠοηεέμο ἐμεβένγανξ 

56 τ γεδέε Ἰαἑεμία. ἱεὲ ἐὰ (ἰγαφομέές  φηίάίαηε αὐΐ' κύριε, ὁ Ζεὺς τὴν μητέρα σου Σεμέλην 

μὰς, ἀμδις. 

Δ.Δ.καπ πὰ» πῶς δκοίδι ε, ««(ι,...... 



ΑΟΤᾺ ΑἸΟΙΒ 210---23]ὲ το 

ἄπροικον εἶχεν. ἀμίς φηίαθηλ 7712 1196. γε], σε, “6722 6 7151}, σῥοηδαϊζα 7115. Ταἠογι5 ἀοϑ7)- 

μα δη7η. 

210 ΟΙΑ. 1Π|, 482, 22 ἐν τοῖς ᾿Αντωνιήοις τοῖς Τ]ανα[θηναϊκοῖς ᾿Αντων]ου θεοῦ νέου 

Διονύσου κ. τ. λ. 

220 ΑΤΗΕΝΛΕΥΣ 1, 29 Ρ. 1481} ἱστορεῖ (Σωκράτης ὁ Ῥόδιος ἐν τρίτῳ ἐμφυλίου πολέμου) 

καὶ αὐτὸν τὸν ᾿Αντώνιον ἐν ᾿Αθήναις μετὰ ταῦτα (ροβί «ἃ. 41) διατρίψαντα περίοπτον ὑπὲρ τὸ 

θέατρον κατασκευάσαντα σχεδίαν χλωρᾷ πεπυκασμένην ὕλῃ, ὥσπερ ἐπὶ τῶν Βοκχικῶν ἄντρων 

γίνεται, ταύτης τύμπανα καὶ νεβρίδας καὶ παντοδαπὰ ἄλλ᾽ ἀθύρματα Διονυσιακὰ ἐξαρτήσαντα 

μετὰ τῶν φίλων ἐξ ἑωθινοῦ κατακλινόμενον μεθύσκεσθαι, λειτουργούντων αὐτῷ τῶν ἐξ Ἰταλίας 

μεταπεμφθέντων ἀκροαμάτων συνηθροισμένων ἐπὶ τὴν θέαν τῶν ΤΠΤανελλήνων. “μετέβαινε δ᾽ ἐνίοτε᾽᾽ 

φησίν “καὶ ἐπὶ τὴν ἀκρόπολιν ἀπὸ τῶν τεγῶν λαμπάσι δᾳδουχουμένης πάσης τῆς ᾿Αθηναίων 

πόλεως. καὶ ἔκτοτε ἐκέλευσεν ἑαυτὸν Διόνυσον ἀνακηρύττεσθαι κατὰ τὰς πόλεις ἁπάσας. 

221 ΡΙΥΤΑΒΟΗΥΒΕ Απηίΐοῃ. 34 ἐξιέναι μέλλων (Απίοπίι5) πρὸς τὸν πόλεμον («αιιοίϑιιϑ 38 

Ῥαγποβ) ἀπὸ τῆς ἱερᾶς ἐλαίας στέφανον ἔλαβε καὶ κατά τι λόγιον ἀπὸ τῆς κλεψύδρας 

ὕδατος ἐμπλησάμενος ἀγγεῖον ἐκόμιζεν. 

ΖΡ, ᾿ ΡΙΥΤΑΒΟΗΥΒ Δπίοηῃ. ΟΟ ἐν Πάτραις διατρίβοντος αὐτοῦ (Δπίοη!ϊΟο) κεραυνοῖς ἐνε- 311 

πρήσθη τὸ Ἣράκλειον καὶ τῆς ᾿Αθήνησι γΥἱιγαντομαχίας ὑπὸ πνευμάτων ὁ Διόνυσος ἐκσεισθεὶς 

εἰς τὸ θέατρον κατηνέχθη προσῳκείου δ᾽ ἑαυτὸν ᾿Αντώνιος Ἡρακλεῖ κατὰ γένος καὶ Διονύσῳ 

κατὰ τὸν τοῦ βίου ζῆλον, ὥσπερ εἴρηται, Διόνυσος νέος προσαγορευόμενος. [|| ΠῚῸ ΟΑΒΒΙΥΒ 50, 15 

τὰς εἰκόνας αὐτῶν (Απίοπι!! εἰ (Ἰεοραίταθ), ἃς οἱ ᾿Αθηναῖοι ἐν τῇ ἀκροπόλει τὸ τῶν θεῶν 

σχῆμα ἐχούσας ἔστησαν (α. 32), κεραυνοὶ ἐς τὸ θέατρον κατήραξαν. ς 

2722 Μ. Αστίρρας [τογίαπι σΟη5}}} απο Ῥγοργυίαθα αιδαάτγρα ροηίξαγ ((Ἰα] απ υἱάθ πὶ ΔΕ; 27 

ΕἸ 505 ΧΧΙ Δ. ἘΧΧΧΥΤΙΙ, 18): 

224 θ1Ὸ ΟΑΒΒΙΥΒ σ4, 7 ᾿Αθηναίων τήν τε Αἴγιναν καὶ τὴν Ἐρέτριαν, ἐκαρποῦντο γὰρ αὐτάς, 2: 

ὥς τινές φασιν, ἀφείλετο (Αιρτι5ι5), ὅτι τὸν ᾿Αντώνιον ἐσπούδασαν, καὶ προσέτι καὶ ἀπηγό- 

ρευσέ σφισι μηδένα πολίτην ἀργυρίου ποιεῖσθαι. καὶ αὐτοῖς ἐς ταῦτα ἔδοξε τὸ τῷ τῆς ᾿Αθηνᾶς 

ἀγάλματι συμβὰν ἀποσκῆψαι᾽ ἐν γὰρ τῇ ἀκροπόλει πρὸς ἀνατολῶν ἱδρυμένον πρός τε τὰς 

δυσμὰς μετεστράφη καὶ αἷμα ἀπέπτυσεν. 

270 οπηας ἄδας εἰ Ατπριϑῖο δηΐθ Ῥαγπαποηθπ) δρϑάθθ πηοηορίοτοβ εὐριίαγ (ΑἙ το; 

οἴ. ἴὰ0. ΧΧΧΙΠ). 

226 Μαρηὶ ΠΊΟΠΙΙΠΊΘΠΙ 58θ6ο}} ΓΝ (η. 181) σοιηραρα βοϊιία ϑδἰπρι! δ Ραβίριιβ ϑίδίαδε 

Δυρσαυδί!, ΤΊΙΡ ΓΙ, αγηδηϊοὶ, Π τὰ51 ἱπηροπαηία (τπ]ο5. υἱάς ἴῃ ΔΕ). 

577 Ι,., Αα.1}}10 ΕἸοῦγο Ταυτγοία πο ΡΥΟσΟηΒ.}}} Δομαΐίαα βϑἰαΐϊαθα Ρραθ] σα ροηϊζαγ ((ἰα]η} 

υἱάς πη ΔΕ). 

22ὃ σίαίαια ΘαΘϑίγι5. δηΐα ΓΟΡ ν αθα τηθαΐο ϑαθοιΐο Ν᾽ ροϑίΐϊα (η. 92) ἴπ Πποποίθηη (οῖ- 18 

δ ηϊοὶ μετεπιγράφεται (π|46 ἴῃ ΔΕ; οε΄. Τασ. πη. 2, 53 ὀχἊοῤεόγε (ὐγαξοῖ φημαφο  η,115 ζο,ῖο- Ῥ᾿ ἘαΣ: 

γήῤμ5, μείσγα 5Π07472 γαςία αϊείαφηο φγαςχογερίος, χηο φέμς οἰγοηαίο)ς αὐὐἰμέαϊο λαΦεγεῖ). 

229 ΤἸΤυλωροὶ αἴοῖδ ᾿πϑεπιιηξιγ, ἐφ᾽ ὧν καὶ τὸ ἔργον τῆς ἀναβάσεως ἐγένετο εἰ ἄϊιαε {165 37-- 41 

ΡΓΟΡς ἱπίγοϊτιιπ) ἀὐοὶβ. Ἔχίτισίας. βιπί ((αῖο ᾿πηρογαηΐο: ΟἿΑ. 1Π, 1284 564.)). 

230 Ιπ ορϑίν!ο Ῥαγποηοηΐθ. {{{π|π85 ἴῃ Ποπούθπη) Ν Υο ἢ 5. ἰπϑου ὴειγ (ΑἸ 13). 6ι 

ΖΩῚ 10 (ΟἨΠΥΒΟΒΤΟΜΥΒ οὐ. 321 Η. 644 ἴὰ, Νέρων, τοσαύτην ἐπιθυμίαν καὶ σπουδὴν περὶ 

τοῦτο ἔχων, ὥστε μηδὲ τῶν ἐξ ᾿Ολυμπίας ἀποσχέσθαι μηδὲ τῶν ἐκ Δελφιῶν, καίτοι πάντων 

μάλιστα τιμήσας ταῦτα τὰ ἱερά, ἔτι δὲ τοὺς πλείστους (ἀνδριάντας) τῶν ἐκ τῆς ἀκροπόλεως 

᾿Αθήνηθεν μετενεγκεῖν καὶ τῶν ἐκ Περγάμου πολλούς... 
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258 Τταΐαπο βίαϊαα ροηϊζαγ (Εταϊανὰ αἱά6 πα ΔῈ). 1035 

522 Ἡδάτίαπο ἴῃ Ῥαγίμεποηθ βίαϊια ροηϊζαγ (Ῥαι5. 1, 24, 7). 1256 ̓  

234 ῬΗΠΙΟΒΤΈΑΤΥΒ υἱ{τ. βορῃϊδί. 2,1, 5 κἀκεῖνα περὶ τῶν Παναθηναίων τούτων (4. 138ὲ 138᾽ 

ααῖθιθ Ἠογοά 85 Ατεσὰ 5. Ρίαθθγαῦ) ἤκουον᾽ πέπλον μὲν ἀνῆφθαι τῆς νεὼς ἡδίω γραφῆς ξὺν 

οὐρίῳ τι κόλπιυ, δραμεῖν δὲ τὴν ναῦν οὐχ ὑποζυγίων ἀγόντων, ἀλλ᾽ ὑπογείοις μηχαναῖς ἐπολι- 

σθάνουσαν, ἐκ Κεραμεικοῦ δὲ ἄρασαν χιλίᾳ κώπῃ ἀφεῖναι ἐπὶ τὸ ᾿Ελευσίνιον καὶ περιβαλοῦσαν 

αὐτὸ παραμεῖψαι τὸ Πελασγικὸν κομιζομένην τε παρὰ τὸ Πύθιον ἐλθεῖν, οἵ νῦν ὥρμισται. 

2518 ΤΡῈΜ υἱἱξ. Βορῃϊβῖ. 2,.1, 5. ἀνέθηκεν Ἡρώδης ᾿Αθηναίοις καὶ τὸ ἐπὶ Ῥηγίλλῃ θέα- ροξι ἃ. 

τρον, κέδρου ξυνθεὶς τὸν ὄροφον.  ΡΑΥΒΑΝΙΑΒ 7, 20, 6 τοῦτο (τὸ ὠδεῖον τὸ ᾿Αθήνησι) ΜΝ 

μεγέθει τε καὶ ἐς τὴν πᾶσαν ὑπερῆρκε κατασκευήν, ἀνὴρ δὲ ᾿Αθηναῖος ἐποίησεν ἫἩρώδης ἐς 

μνήμην ἀποθανούσης γυναικός. ἐμοὶ δὲ ἐν τῇ ᾿Ατθίδι συγγραφῇ τὸ ἐς τοῦτο παρείθη τὸ ᾧδεῖον, 

ὅτι πρότερον ἔτι ἐξείργαστό μοι τὰ ἐς ᾿Αθηναίους ἢ ὑπῆρκτο Ἡρώδης τοῦ οἰκοδομήματος. 

236 Αἀϊῖιβ δὰ αἴοεπὶ εχίσιια ροζγία (Βειίδαπα η. 4.) ἰπῖογ ἄποβ. ἔπγγαβ (η. 229) πηοπιπγεηΐο 

σποτγαρίςοο ΝΙοῖας (η. 191) ἴῃ πϑὰπὶ ποσϑίο εχίτιοία εἴ ἱποοπηπηοάδ βοδϊαγιπὶ αἸἰβροβιίίοπθ σοαγίαϊαγ 

(εἴ 188: ΙΧ. ΧΧΧΤΙΝ. 

237 Θταἴαα πὶ αἰγ1Ὶ σα 54 ΠῚ ἱσποῖὶ ᾿Αθηναῖοι τῇ ΤΠολιάδι ἀνέθηκαν, κόσμον τὼ φρουρίῳ ὃ 

αὐτὸς οἰκείοις ἀναλώμασιν κατεσκεύασεν (πεγρεηΐῖες δαθοιΐο βοοιπάο: (ΙΑ. ΠΠ1, 826). 

238 ΕἸαυΐιβ ϑερίπηιβ Μαγσε!]πβ πυλὦνας (αγοὶϑὴ) 08 Ρεσιηῖϊα εχίγαις (οἴ. δὰ ς. 200 

Ῥϑῦθ. ἘΣενθιν δὴ: ; 

230 (ΙΑ. ΠΙ, γοα Ρ. 484 [δ᾽ σεϊμνότατος ἀγ[ωνοθ]έτης τῶν με[γάλων] Παναθηνα[ζίων καὶ 262 

ἹἹερεὺς πανα[γὴς Ἑρ]έννιος Δέξ[ιππος) Πτολεμαίο[υ Ἕρμ]ειος τὸ ἀκρ[οστόϊλιον τῇ πόλ(ει τῆς 

Π]αναθηναΐδίος σκά]φης καὶ τὸ ἕδο[ς τῆ]ς θεοῦ ἀνέστησεν]. 

240 Ηδγαὶ! Αἰμεπαβ Ἐχρυρπαηΐῖ, βεὰ ἃ Ὠεχῖίρρο Αἰμπεπίεπβδίαπη ἄπσε Ρε υπῖὰγ (3 νη- 267 

σα 5 Ῥ. 382. ΤτΕθο] 115 (δ θη. 1.3). 

241 ΖΟΒΙΜΥΒ 4, 18 Νεστόριος ἐν ἐκείνοις τοῖς χρόνοις... εἰκόνα τοῦ ἥρωος (Α “ἢ 1}}15) ἔν 37ς 

οἴκῳ μικρῷ δημιουργήσας ὑπέθηκε τῷ ἐν ἸΤαρθενῶνι καθιδρυμένῳ τῆς ᾿Αθηνᾶς ἀγάλματι. τελῶν 

δὲ τῇ θεῷ τὰ συνήθη κατὰ ταὐτὸν καὶ τῷ ἥρωι τὰ ἐγνωσμένα οἱ κατὰ θεσμὸν ἔπραττε. 

242 Ι0ῈΜ 5, 6,2 ἐπιὼν ᾿Αλάριχος πανστρατιᾷ τῇ πόλει τὸ μὲν τεῖχος ἑώρα περινοστοῦσαν 396 

τὴν πρόμαχον ᾿Αθηνᾶν, ὡς ἔστιν αὐτὴν ὁρᾶν ἐν τοῖς ἀγάλμασιν, ὡπλισμένην καὶ οἷον τοῖς 

ἐπιοῦσιν ἐνίστασθαι μέλλουσαν, τοῖς δὲ τείχεσι προεστῶτα τὸν ᾿Αχιλλέα τὸν ἥρω τοιοῦτον οἷον 

αὐτὸν τοῖς Τρωσὶν ἔδειξεν Ὅμηρος... ταύτην ὁ ᾿Αλάριχος τὴν ὄψιν οὐκ ἐνεγκὼν πάσης μὲν 

ἀπέστη κατὰ τῆς πόλεως ἐγχειρήσεως ... 

243 ΡΙυτατ ἢ ι15 βορῃϊβία τρὶς ποτὶ νηὸν ᾿Αθηναίης ἐπέλασσεν Ναῦν ἐλάσας ἱερήν, πλοῦτον «ς. 400 

ὅλον προχέας ((ἸΑ. ΠῚ, 776). 

244 Αρτγοῃΐδπιβ βΒορῃϊδία τὸν πρόμαχον θεσμῶν Ἑρκούλιον (ρταρίοσϊαπν Ρταθίογιο 

ΠΙντῖοὶ 408---12) Στῆσε παρὰ προμάχῳ Πᾳαλλάδι Κεκροπίης ((ἸΑ. 11, 638). 

245 ΜΑΕΙΝΥΒ υἱὲ. ῬτοοΙὶ τὸ ἀναβάντι αὐτῷ (Ρτοο]ο, 5ἰπυυίϊαΐαυα Ατμθπαβ ἱπίγαυθγατ) καὶ 429 
εἰς τὴν ἄκραν περιτυγχάνει ὁ θυρωρὸς πρὸς τῇ εἰσόδῳ ἤδη τὰς κλεῖς ἐπιτιθέναι μέλλων ταῖς 

θύραις, ὥστε καὶ εἰπεῖν πρὸς αὐτόν (ἐπ᾽ αὐτῶν δὲ ἐρῶ τῶν τοῦ ἀνθρωπίου ῥημάτων)" “ἀληθῶς, 

εἰ μὴ ἦλθες, ἔκλειον᾽᾽. 

246 Τπεοάοβιυ5 ΠῚ ουποία ραραπούιπ) ίαπα ἰοπιρία ἀδἰαθτα (ἰὰ αἰϊοεςοϑὶ (οπβιαπεποροὶ!- ᾳ3ς 

ἴαηα, « αιαπὶ (ἀὐγαξοία ΠΙγγοὶ ραῖβ ποὴ Ρογίπ θα.) αδβίγαϊ σοπίοσαιῖὶοπθαὰς ἀδπογαπάδς οἈτὶ- 

βίίδηδθ γα]! σ]οη 5. 55. ΠῚ Ἔχρίδγὶ ἰαθεῖ (οοα. ἹΠπεοάοβ, ΧΝῚ, το, 25). 

247 ΜΑΕΙΝΥΒ υἱὲ, Ῥτγοοὶὶ 30 ὅπως αὐτὸς (Ῥτος 5) καὶ αὐτῇ τῇ φιλοσόφῳ θεὼ προσφιλὴς 

ἐγένετο... καὶ αὐτὴ ἣ θεὸς ἐδήλωσεν, ἡνίκα τὸ ἄγαλμα αὐτῆς τὸ ἐν Παρθενῶνι τέως 
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ἰδρυμένον ὑπὸ τῶν καὶ τὰ ἀκίνητα κινούντων μετεφέρετο. ἐδόκει γὰρ τῷ φιλοσόφῳ ὄναρ φοιτᾶν 

παρ᾽ αὐτὸν εὐσχήμων τις γυνὴ καὶ ἀπαγγέλλειν, ὡς χρὴ τάχιστα τὴν οἰκίαν (ρτορε “Δεδβου!αρί! 

[ἀπὰπὶ 510 ἄγος βἰἴαπ}) προπαρασκευάζειν᾽ “ἣ γὰρ κυρία ᾿Αθηναῖς ̓᾿ ἔφη “παρά σοι μένειν ἐθέλει" 

24ὃ Αδϑου]αρὶΐ απ τη δαθγ ταῦ (ἰπίτα ἃ. 435 εἰ 485: Μαγίηιι5. υἱΐα Ῥγοοὶ. 20). Ροβί ἃ. 435 

240 Αεγϑαπὶ ΡΒϊἀΐας Μιπεγιαπηι, ίαϊθο ΤΟΊ] τ ποηγληθ ἀρραι]αΐαμη, Δυθῖπαβ δρίβοοριιβ ὁ. 900 

(δοβαύθας (οηβίαπειποροι! ἐν τῷ Κωνσταντίνου φόρῳ πρὸς τοῖς προπυλαίοις τοῦ βουλευτηρίου 

ΔΡΠοϑοοία. 510] αἰδιι5 δεϑὶ (ϑοῃοὶ. Ατιϑεα. οτὐ. σο, Πρ. 71ιο 1)41.), σαπὶ δαπάδπι ϑβίδίιαπι οἰ τη 

ΤΠ π4ϊ] σϑἔβειϑθε τϑοίϊαϑ οἱ (εάγεπιβ Ρ. σός εἰ (οπϑίαηίίηιβ ἀποαϊιβ τ. 156 (εύπε οἷδε ἐϊμαξς 

γεέσψζηες ΙΧ, τ806, Ρ. 41) ἰεϑίθπέυγ. 

ἈΓΡΕΝΊΟΥΣ 

ΓΠσΑΘΤΕΙ ΝΜ ΑΤΗΕΝΔΑΚΝΜ (ΘΕΤΙΝΕΘ) 

250 Ρατίβεποη ρΡῥτγίπηαπη, οὖ ααϊάδαπ) Ρυϊαηΐ, 5. Θορἤϊαα (οἴ, ἢ. 253), πιοχ οετίο Ψιγρίπὶ 

ἀεῖραῦδε (θεοτόκῳ) αἸσαξαγ, πιαρ 5. Πυθίη Ι 115. [ἢ ΠΟΙΠ1ΠῚ τἰ511ΠῚῈ ΘΟΠιΙΘΊΘ 15. 

Α τὸ καθολικόν, οοποδηηοεγαίμη, ΒΒ τὰ παρεκκλήσια, ααῖθιις 

ΒΟΥ βίγποίιθ εϑὲ ὑπερίύου ἱπδίαγ ΒΒ ὁ γυναικωνίτης. ὉΠ 

τὸ ἅγιον βῆμα. Ἑ ἡ κόγχη. Εἰ ἡ ἁγία τράπεζα. ἃ ἡἣ 

ὡραία πύλη, μΡαῖ5 τοῦ εἰκονοστασίου. ἩΗ ὁ ἄμβων. 1 ὁ 

θρόνος 5ἴας τὸ δεσποτικόν. Καὶ ὁ νάρθηξ. 1,1, ροτίας Ιαΐε- 

ΤᾺ]65. 5808 }15 δὴ τὸν γυναικωνίτην δάϊϊαμη ραγδηίθβ. Μ ρῖϊα 

Ροβίθβα ἃ Τυγοὶβ οχίτυοία, Ν ὁ πρόναος (νάρθηξ). Ο βαπτι- 

στήριον᾽ ῬΡΡ δάϊξιι ρεὺ ρίδάιβ δὰ ΟὉ τὴν αὐλήν, δροτγίατη 

εἴ Πηγο ἰπίθυ ΟΟ] Τὴ Πᾶ5 οἰποίδιη, ΒΕ οδπα]ΐοιι 8. ἃπιαθ οδο] θβίὶ 

; β ἐψτι ἀογπαηάδθ, 
Ῥδυίβεηοη ἰπ βοοϊθϑίαπη ΟἸ σἰβιϊα πατη. ΠΟΙ ΘΓΘΙΙ5 

251 ΔΑεάε5 Μιίπεαδε Ρο δ 415 οιπὶ Ετγθομίπεο σοηϊαποία ἴῃ Θδσο᾽εϑίδηι (ἢ 5.184} 8 Π] 

σοπιογίαγ, 4186. σα αἰἸσαία 511 ποη σοηϑίδί. 

Ταιίογας Α ---ὀὶἰκ, Ο Ἰάθιη ϑἰρσηϊποαης αἰιιθ ἰπ 406 11ὰ Ργαθοθαθηί, 

Κα νάρθηξ οἰδίοπαο. 5 ρογϑβίγιοίισ, ἀπᾷθ οαπ] οἷπη θάλασσαν 

Ἐρεχθηίδα σοι ΡΥ μη ἰβϑοῖ, οἰΐαπι τοι ρου τι5. “Γπτοῖοῖβ ΘΟ ποδηηο- 

γαῖα ἴῃ ἀϑὰ [ιϊ, 9. ρογίᾳ δοοϊοϑίαο, 1 ρογίίοιθ που! ἀϊο ΠΑ] 15, 

Ρογιῖ5. οαθιη θη (15 οἰδιιβίθ, {7 ρογίίοιβ. βοριοπίσ ἢ }15, οαΐα5. θύριυμα 

Βαχὶβ αυδάγαιϊ5 ΓΠΔΥΠΊΟΥ5. οδοσι] οὶ σοΠο αϑιιη οταΐῖ, Ν᾽ Ἰδοῖιβ ἴου- 

ἴλϑ5886. ἃ Τυγοὶβ ἀθιηι ἃσιῖ5. οδο] βίοι. ΟΟἸ]Π ρθη 15. οχίχιοίιιβ. 

ἊΝ ρχύόηδοβ ἀϑαϊἷβ απτίιιας Ῥγορίου ἀρϑία Θοοϊοϑίαθ ἀθαϊ πο πάλη 

αἰτία, 

ΕἘσεομι σατα ἰπ σοοϊοοίαπη ΟΠ τι πα ΠῚ ΟΟΠΙΙΘΥΘΌΓΤΩ 
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ον: Απίγιπι ποπ τ πεπῖο ΤΉ ΓΑ ΒΎ ΠῚ (ἢ, 192) οἰδιϑθιπὶ Ραπαρίαε χρυσοσπηλιω- 

τίσσῃ αἰϊδσαίζυτγ, 

253 ΤΙΤΥΠΥΒ ΟἸἸπλ ἴῃ πλιτῸ π]ϑ ] ]Οη4}} ΡατΠεπΟπ 15. βου!ρίαβ δοῖο ἰοϑίῖε Ριτασε ({᾽ αγίς. 630 

“ϊλὸρες Ρ. 387), ἃ πὰ]}}Ὸὸ αἰϊο ππγαιιαπ) τἰϑαβ: χλ' μετὰ τὸ σωτήριον ἔτος ἐγκαινιάσθη ὁ ναὸς 

οὗτος τῆς ἁγίας Σοφίας ((Ιάτ. ΙΝ, 8660). 

254 Ραγῖμεποη, ἣ μεγάλη ἐκκλησία τῶν ᾿Αθηνῶν 51:16 μητρόπολις αἰςίι5, 56465 οτγαῖ 

ΕΡΙβοοροσιπι (ἀϑαϊ6 δα βᾶθο, ΓΝ), ἀυοΠΙ ΘΡΙβοοροσιπὶ (546 580 ἤποηι βᾶθο. Χ), πιεῖγορο ασιπὴ 

(αβϑαια δὰ ἃ. 1205), Ζιϊ ἴῃ αὔοα Παρ αθαηΐ. 

255 ΤΗῊΗΕΞΟΡΗΆΛΝΕΒ Τοοπίϊη. ὅ, 9 Ρ. 388 ΒΚ. οἱ τῆς Ἑλλάδος καὶ τιν ᾿Αθηνῶν οἰκήτορες συνεχιὺς 915 

ἐπηρεαζόμενοι παρὰ Χασὲ υἱοῦ τοῦ ᾿ἸἸούβη, τὴν αὐτοῦ ἀσωτίαν καὶ ἀπληστίαν μὴ ἐνεγκόντες, 

λίθοις τοῦτον βάλλοντες ἀνεῖλον κακῶς ἔνδοθεν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ ἐν ᾿Αθήναις ναοῦ. 

256 ΟΕΡΕΕΝΥΒ Ρ. 717. ΡῬαγ. ἐν ᾿Αθήναις γενόμενος (Βασίλειος ὃ Βουλγαροκτόνος) καὶ τοι19 

τὰ τῆς νίκης (ἀε Βυϊρατὶβ τοροτίαϊαε) εὐχαριστήρια τῇ Θεοτόκῳ δοὺς καὶ ἀναθήμασι πολλοῖς 

λαμπροῖς καὶ πολυτελέσι κοσμήσας τὸν ναὸν ὑπέστρεψεν εἰς Κωνσταντινούπολιν. 

287 Μισομδεὶ Ασοπιϊπαξιι5. πιείσγορο ΐα αἴσεπὶ ἃ Το πῈ ὅ σατο ἀείεπαιϊς. 1204 

258 Εγδηοὶ ἄτοε Βοηιίαϊςζϊο πιαίσῃίοπα Μοπιίϊϑίεγγαςίι, τερὲ Τἢεϑϑαϊοηϊσθηβὶ, ἃῖσα 1204 

εχριρηαία Ῥαγποποπεπὶ αἰ ρίαπῖ ; Οὐΐο ἀκ Κοςοσοαᾶ Βυτριπαϊο ἀοπῃλίηι ΑἰΠεπαγαπ 

ογδαΐασ (1204). 

259 Ρατγίμοποπ δοοϊεβίαθ πιαϊοτὶβ ποπηπθ οαϊτι εἰ ΔΙ ερίβοορο Ἀομῆαπο {τααϊζαγ; [πηο- 1206 

σοηΐ5 ροηΐῖ. πιαχ. {Π| τὰὲβ εριβοοραίιβ ογαϊηδί, 1208 

260 αυϊάο 4ε Κοσοσᾶ Οἰΐζοηϊβ περοβ εἴ μεγεβ ἃ πάουίοο ΙΧ ἀα]αε τερὲ ἀὰχ Αἴδῃε- 1260 

ΠΑΓῸΙΠῚ ΟΥ̓ΘαἕΟΓ. 

9ΟῚ (ὐϊάοπο 11 πιοτίαο (1308) ἀπσαίιβ Αἰμαπαγιηλ δα ΔΝ ΑἸ μετα πὶ ἀθε Βτίθπ πᾶ ἰγαηϑιζ, 1308 

41 ρΡοβίαιαπι) ΨΊΓΡΙΠΙ ΑἸΠαπαγιπὶ οἵ {γα τ θι1ι5 πλποῦῖθι5 ἀπσεπία ἤνρεγρεῖα ἰασαῦὶῖ, ἵπ Ρασπα 

δα (δρῃϊβιιπ) ρύορε Οτοποπηεπιπὶ σοπίγα ργαθάομαβ ( ἴαίαηοβ σοπηπγῖββδα ππογίθπῃ ΟὈΙζ; 1311 

262 (αΐα]! πὰ “βοοϊείαϑ [δ] 1οὶβ ὄχϑγοϊζαβ Εταποούιπὶ πῃ ΑἰΠποπατγιπη αἀϊισαῖι τππογαπτιπ ἡ 5 Ὁ 131 

ΔΌΒΡΙΟΙ5 Εσι ἀεγῖοὶ ΠῚ Αταρσοπαπβ15 ταρῚ5. 5: ΟΠ] α6 ΑἸ πὶβ. γεγαπιὶ Ροτταγ. 

263 Βοπα ἃ οἰπθι5 ΑἸΠΕπΙθπβίθιιβ ἐσοϊθϑίαθ ἰεσαΐα δα σαϑίε! πὶ ΑΊΠεπατα πὶ τϑαϊγα 

τα ϑητιῖγ. 

264 (αϑίθι αι Αἰμεπαγαπη « (αἴαϊαπὶβ σοπίτα οὐϑιϊομεπὶ τηετοθππαγίοσαπὶ Ναῦδτγ- 1370980 

τα ηβιιπὶ ἀδἰεπήϊταγ. 

6ς Μοτγίιο Ετάδγῖοο ΠΠ τερὲ 510 1Π|ὰθ6 (1377) ἀπσαῖιβ Ατμεπαγαπὶ δὰ Ρεΐῖτα τι ΓΝ τὸ 5 6 πὶ 1380 

Αταροπηῖδα {γαμϑδίοσγίασγ, {αἱ Ργαθϑί πὶ σαβίθὶ]!, “αἰ ἰβϑίπηαθ πηπαϊὶ σοπηπηαθ, σαϊα5 Ὁ ΟΠ 5 

ι᾽ὸ 

γτερῖριθ ΟΠ γ βία πὶ Π1Π11] ογθατὶ Ρροβϑὶῖ ϑἰπλ θ᾽, αἀμποάφδοὶπὶ βαριταγ δ ἀυροῖ; σοπηπιθπιοσαϊογ 

αεὐαϊσυ]α 5. Βαγι πο] οπιαδὶ ἴῃ Ρα]αίίο σαβίε!!!. 

266 Νεγιὰ5 Ασοϊαῖϊο 5. ΕἸοτγεπίϊπιιβ, ἀοπηπιβ (οεπῖμι, ΑἸΠμΘμΒ σαρτὶβ (1385), ροϑβί- 

44πὶ σαβίθ! πὶ ἃ (ἰαἴαίαηὶβ ροῦ Ὀἱοπηίιπὶ ἀδίδηβιιπη Ἐχρυρπαιῖ, ἴῃ Ῥτορνυ δεὶβ Ραϊαϊαπι 1387 

50 ΠῚ ᾿π5ὉΠ{π|0. 

267 Νεοῦϊα5 ἐσοΙ] ΘΙ] 8 ΠῚ πιᾶῖοῦο ΠῚ ΟΥ̓ΠΑΠΊδης5 εἴ ἀὐροηΐοὶβ Ρογίας ἰαπλὶμὶβ Ρτὶααῖ, 0 1390 

6 σαριἰταῖο ἃ Ναμπαγγοηβὶ θιι5. 86. γραϊηγαῖ. 

2068 ΝΟΥ 5. Ρογβαϊα [)επιδίγιὶ ἀγοπίορβοορὶ αταθοὶ Τ αὐοατα πὶ οἰϊοπίθίαθ 856 σομγϊτῖοτο 

σοδοῖΐι5 (1392), ἃ αἀϊδίαο τερεὲ Νεαροϊ]ϊΐαπο ἀὐχ Αἰμποπαγαπὶ ογθαΐωῦ; πὸχ ἰεβίδυηδπῖο 1394 

5110 ἐσοϊθϑίαῃ) 5, Ματγίαθ Αἰπθπαγιπ) ἀπ ρ}}15 ἀοπὶβ αἰζαϊς οἴχαθ ἀσγθὸπὶ Αἰποπὺπαάγαπὶ ἀοπαῖ, Ν᾽ ἐπ ο- 

[οτσα ΠῚ ΤΟὶ ΡᾺΡ]ΙσαΘ ταΐοϊαθ ἐσοϊθϑίαπι εἴ οπηηθηὶ ἀτσαΐιπη σοτηπιο 8, 
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260 Τυτοαε ἃ Μαοαδαγίο δοῃίερίθοορο δἀιοσαῖ σαϑίθ!Ἰπη ΟΡΡυρπαηί, 864 ἃ Ψαπεί 5.1394 

ΡΕΙΠαπίαγ, 41 ΑἸΡαπ απ Οοπίατγοπαοπι, ΑἸΠοπῖβ ργαθβοσίης Ργαθϑι πη] θ σαβίθ}}!}! ἀπο θι5 1395 

σαϑίθ]αηὶβ εἴ αἰρίπε ΒΑ]]Πϑἴατι5. σοπηηπλ πὶ, “ΠΟΥ ΠῚ ΠιιΠΊΘτιιθ. ῬΑ .]] 1] Π0 ἀπρο ΩΓ. 

270 ΝΙσΟοΟΙαι 5 ἄς Μαγίμοπο ποίδγιιιϑ (απηραηιβ ἀύσθπ ἰδ: εἴ ἀθβοῦθι (οἴ. Ρ. 29). 1395 

5] ψεπεῖϊ ος ΠγΡεῦρεγα δα πλιῖοβ εἴ Ἰουῖσαθ. ἀγοῖὶβ ταβοίαπαα αὐἀϑίρηδηί, [401 

Ὁ Απίοπία5 Νεοὴϊὶ ἢ Δςοϊαϊοϊα5 ΔΙΠδηΐθ. σαρίῖθ. σαϑίε! πὶ ρογ ΧΝΤΙ πηθηδθοβ ἃ Ν᾽ επεί5 1402 

ἀείδηβιιπη Ἔχραρπαῖ, 566 ραῦ]ο ροϑὲ ταιηηπδπὶ) ο] 6 Π5. ταὶ ρα ϊσαθ Ν᾽ ἐπ δζοσα ΠῚ ἀοπηϊηι5 ΑἸΠ6- 1403. 1405 

ΠΑΓΙ ΠῚ ἈΡΠΟΞΟΙΓΓ, 

273 Νοτῖο ΠΠ Εταποὶ ΓΑ σοἰαῖο]ο δὉ ἱπηρεγαΐοτε Τ αὐ ἃ Γι ΠΔ ἀοπηηππῈ ΑἸ ΠΘ Πα γΠῚ {ΓΙ ΟΕ] Γ. 1.435 

274 Ογτίαοιαβ Αποοπίϊζαπιβ 5. ἀγοεπὶ δα, Ρα]] 415 τεπηρίατη ἀερίηρις, δα]απη ῬΓΟΡΥ- 1436. 1447 

Ιαθοσιπ ἰαπάαί, {{{ππ|οὸ5 ἀθϑοῦιῖ (οἴ, Ρ. 30). 

278 ΤΙΑΟΝ. ΟΗΛΙΟΟΟΟΝΘΥΙΑΒ 9 Ρ. 454 Ὅμάρης ὁ Τουραχάνεω.... ἴσχει μὲν αὐτίκα τὴν 1456 

᾿Αθηνῶν πόλιν, μετὰ δὲ τήν τε ἀκρόπολιν ἐπολιόρκει ἐπὶ συχνὸν χρόνον προκαθεζόμενος καὶ 

ἐπειρᾶτο μὲν διὰ τῶν προσηκόντων τῶν ἐν τῇ ἀκροπόλει ἀνδρῶν, ὡς δ᾽ οὐδὲν αὐτῷ προεχώρει, 

λόγους προσέφερε τοιούσδε. “ὦ παῖ ᾿Αντωνίου (Εταποππὶ Α σοΙ ΔΙ αι πὶ Δ] οαυαγ ΝΟΙΙ {ΓΔ{Γ15 

ΠΠΙα πὴ)... νῦν οὖν παρέχει σοι βασιλεὺς (ΜΠ ἃ πητη ε ἃ ΠῚ μάλιστα διαλληγμένῳ οἱ χώραν 

τε τὴν Βοιωτίαν ἔχειν καὶ τὴν Θηβῶν πόλιν, ἀποφερόμενον δὲ τὸν τῆς ἀκροπόλεως ὄλβον 

καὶ τὰ σαυτοῦ ἀπιέναι, καταλιπόντα τῷ βασιλεῖ τὴν ἀκρόπολιν. ταῦτα ἀκούσας ὁ νεανίας 

. ὑπεξῆλθε τῆς ἀκροπόλεως... οὕτω μὲν δὴ ᾿Αθῆναι ὑπὸ βασιλεῖ ἐγένοντο παραστησαμένου 1458 

Ὀμάρεω. 

276 Ι0ῈΜ Ρ. 452 τὴν πόλιν ταύτην (ΑἸΠεΠπα5) καὶ ἀκρόπολιν πυνθάνομαι βασιλεῖ μάλιστα 

τῶν ἐν τῇ χώρᾳ αὐτοῦ πόλεων ἐν γνώμῃ γενέσθαι... ἐπειπόντα “πόση δὴ χάρις ὀφείλεται ἐν τῷ 

ἡμετέρῳ νόμω Ὀμάρῃ τῷ Τουραχάνεω᾽᾽.... (Ρ. 455) τότε δὴ περιιὼν ὁ βασιλεὺς καὶ τήν τε 

ἀκρόπολιν θεώμενος ἐν θαύματι ἐποιεῖτο... 

27 ΟΕΙΤΟΒΥΙΥΒ ΠΙδίοῦ. 9,9, 6 εἶδε (ΜΠ απιπηεα 17 καὶ ἐθαύμασε καὶ ἐπήνεσε, καὶ 

μάλιστά τε δὴ τὴν ἀκρόπολιν, ἀναβὰς ἐς αὐτὴν ἀπό τε τῶν ἐρειπίων καὶ τῶν λειψάνων 

ὡς σοφός τε καὶ φιλέλλην καὶ μέγας βασιλεὺς τὰ ἀρχαῖα καὶ ἄρτια στοχαζόμενός τε καὶ 

τεκμαιρόμενος. 

278 ἘςοἸαϑία πιαῖοῦ ταδοῖθ γεααϊΐα ε5588. υἱάείαγ. 1458 

279 Αποηνπιὰ5 ΜΙΠἀοΟΡ ΠΕ η 515. ΠΉΓΑΌΙΠα ὑγὈ15 (τὰ θέατρα καὶ διδασκαλεῖα τῶν ᾿Αθη- 1458,60 

γῶν) ἀεδβοτθι (ςἢ, Ρ. 35). 

280 ΜῈ ἢ ἃ πὶ π|6 ἃ 16γιιπῈὶ ΑἰΠπεηα5. δαϊθηθ ΡαγΠοποηεθπὶ οὐἰα! ΜυΠατηπηθήδηο ἐγαάιί, (1 1460 

ἴυ{ὙῚ δυρείαγ. 

281 Αποην Πλῖ15 ΡΑΓΙ5᾽ ΠῚ 5 γα] 4185 ΑἸΠΘπαγατη ἀΘβου θἜη5 ὈγΘα 5ϑπη6 (6 αὐςα γοίετε (οἴ, Ρ. 31). 

282 Αποηνπὶὰβ Απιρτοϑβίαπιϑβ, διε Βυϊχία δια Ῥαΐδιϊο οτἱππάϊιθ, αὐοῖὶβ πηοπιπηθπία ροβίδ.1463 

Ρϑιοῖ5. σοπηπηοπηοίαΐ (οἴ, Ρ. 31). 

283 ΕτεσοἢΠ αι πὶ πη συπαθοοηϊἀ6Π) ργαθίδοις σαβίς!]ο Τυτγοῖςὶ (αδααγ) σοπαθγεξινγ, ρα] δι! ΠῈ 

ἴῃ Ῥτγορυ αςῖδ σοπαϊζαπι (αγγὶ τηαρηα (4 Πυϊριιβάαπ) Εταποῖβ δἰ αΐ4) βγπγαίαγ. 

284 ΟριβΠοάοπηὶ Ῥαγίοποη δ ἰααιιθαῦ ΓΔ ΠῚ ΠλΪ Πα Π5. ἰπϑϑ ργαθίδοις δαπισπογιπη (οη- 

ϑίδ Ε! ΠΟΡρΟΪ δ η1 (75 αγ ρα), δα ἡπεπὶ ΑἸΠεπασζαπ) σαζα ραγ πα ραΐ, τα] ρΡ11α {αἰ οἰταγ. 

285 ἹΠπεοάοβίιβ Ζυροπηαϊαβ εἰ ϑυπθοη Καθ α51145 (οηβίαΠΠΟΡΟΙΙ δα Ματγίίπυπη (τι- 1575|8 

511Ππ| ΤῸΡΙ ΠρΈη56Π) ἦ6 ἀὔοθ ΑἰΠθηδγιπ) τγοίδγιπε (οἵ. Ρ. 31). 

286 Τὰ ουΐσιθ 465 Πὰν 65, τορὶβ αδ]}Π[ς δα Θ.Ὀ]πηθπὶ Ρογίδπι ἰθραΐιιβ, ἀγοθπι ἰδ]: (οἴ, Ρ. 31). 1630 

287 ΡΥΟΡΥ] Δ ΘΟΥ ΠῚ ΡαΓ5. [Ἰπηΐης ἰποθηβθα ἀρ] οαϊίαγ (α. ἴδθγαε 1640 [εϑίβ ἀποηῆνπηο Νοίἰπίε- τ64ο" 

Ἰίαπο (Ρ. 32, 41), ἃ. 1656 ἰεβίε ϑροηίο). 

--ἰνς 
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Εταΐγεβ βοοϊθίαϊςϊβ. [Ι͂αϑδὰ Αἰπθηὶβ ἀπο! πὶ ςσο]]οσαηῖ, ἰῃ Παογιη) ἰοσα ΠῚ ΠΊΟΧ 1645 

ϑιισσδάμππί ραΐτοβ ΟΡ οΙηΙ. τός8 

ΠΑτπ 1816 ἤος ΔΠΠῸ 

1670 τορεχίταχ,᾽" 

“Α τοιρ] πὶ ῬΑ] Ἰδα 5 

Β 

ς 

ΡΙοίοΥ Τἴα]ὰ5. δύσθηι ἀδρὶηρῚς, ιόγο 

(Ὁ δ ςο θα Α(Β6- 

ἴῃ ΔΙῸ ΑἸ ΘΠ ΑΓ, 

τοι ᾽πὶ Ῥδιΐβ 5 Ὁ 

ΔΙΌ, 

ἄπαθ οοἸαμηπδο Δἢ- 

τίχαδο ααϊθιιβ ΟἹ πη] 

βίαϊαδθ δόύθδθ 1ῃ- 

Ροβὶϊαθ. ογαῃίΐ, 

τοι ρα δ] Ἰδἰ5 

ΘΟχίσα ὈΓΌΘΠΙ, 

Βοθοϊαα Ῥεχὶραϊοι- 

σογατη ματι θεϊπαθ, 

δαϊζαβ. δυο 5. 

ΑΥΧ πηεγίἀϊθπὶ βρθοίδηϑ, ῬδῚ5 ἱπηαρὶπβ ἃ 1670 ἃ Ρἱείοτε Τίαϊο ἀεϊπεαΐας 

Βεύπαγάιβ Καπηάοὶρῇ Βηϊΐαππηιβ οὈϊζου αὐσαπὶ ἀθβου δὶς (εἶ. Ρ. 32). τόχι 9 

Ι. Ρ. Βαρίη 5. 1. [{ττογῖὶβ. δα Ῥέσοι! αοθαΐθπὶ ἄαίὶβ ἀθ υὐδὲ εἴ αὔοα Διπεπαγαπιὶ δοςι- 1672 

ταῖς τείοσίι. 

Μαύσῆϊο ἀε Νοϊπίεϊὶ, Τπάουῖϊοὶ ΧΙΝ (ααἰϊϊαε ταρὶβ δὰ ϑυδιίπιθπὶ Ῥοτίαπιη ἰεσαΐαβ, τ674 

Αἰμεπαβ υἱδὶὲ εἴ ἃ ρΡἰοΐοτε ΕἸαπάτο ((οὐτίΐαβδβεα Κοσ θα άο Εανάμεγθε Μεςοπεϊθηβὶ, σοτῖο ποι ἃ 

Ιάασορο (αῖγεν Τγεσθηβι) πιοπαμπηθηΐα αὐοὶβ ἀδἰπθατὶ ἰπθεῖ. 

Αποηνπιιδ5 ἴῃ ὑϑὰπῈ τδγοῃϊοηΒ ἀὸ Νοϊπητοὶ ἂς Αἰπεηῖὶβ τείοσε (ἰπῖτα ἃ. 1674 εἴ 

τό. 861: 685) (εἴ. ΒΕ... 52). 

αυ|δὲ ἂς 5. ἀδοῦρεὲβ 580 ποηγὶπο ἀθ ἰᾳὰ αὐ] ετὶὸτο δοΐίαπιλ Αἰμπαπαύιπὶ ἀδβοτιριϊὶομςπι 1675 

ῬΑΓΙ5115. δαϊί, [οὐπλα υὐὉ]5 ἃ (ἰριιοϊηὶβ ἀοἰπθαΐῖαᾳ οὐπαΐδμῃι. 

Ἐταηοίδοι5 Ν᾽ απ οη πηι ποπγαίίσιιβ Αμρὶιβ 46 πιοπαπηθ 15 αὐ ὶ5. οἴ αὐοὶβ το ίοσι (οἷν ᾿. 32). τ6γδ 

Ιασοῦι5 ὅΡοη Τμιραππδηβὶβ εἰ ἀεορὶι5 ΝΥ πεῖοσ Απρὶὰβ Αἰμποπὶβ ἀδρσυπε, υτοὶβ εἴ τόγ 

ΑΥΟΪ5. πηοπυπηθηΐα ΡΕΥβίγαηΐεϑ8. 

ΘΡΟΔΙΙ ᾿Ππογαγιπὶ [ταἰϊας Τ)αϊπιαῖίας αταθοῖας Οτθητὶβ Ταὰρσαϊιπὶ δαϊζωτν. τ6γ8 

ΔΝ ΒεΙ σι ἐἰπογαγίιπγ αταδοίας. 1 οπαϊηϊ δαϊζαγ, ι682 

(δηςυτοηθθ (Δ}} ἄπσς αταιετὶο α᾽ Οτεϊὸ τὸ 5. πιοηιπιθηΐα αὐοὶβ αἰπιδτϊ ποῦ εἴ τ68δ 

ἀε!πϑαπηί. 

Τυΐοας δρριορίπηυδητι5. Ν᾽ Θμο 5. ἀὐσὸπὶ ἃὉ οςσοϊάεηῖο, αἰγαῖα ἀεαϊσαϊα Μιποταδα 

Μιοσίοτίαςξ, ποιυὶβ πιιηϊπηδητ5. ἢυπιαῃῖ. 
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301 Αὐχηϊα Νεποίοτγιπι Ὁ ΑἸΠΘηϊθηϑῖθιιθ αὐποσαία ἤπιος σομηϊία ἐς Κορηϊρϑηηατς ροβί 1687 

οΟὈβϑἰἀϊοπθπὶ ραϊπσαγιπη ἀΐδτγιπη, ῬΑΓΓΠ ΘΟ Π 6. ΡΥΤΟΒΡΟΪ, πποά ϑυσοοηΐαγίο {ἀπο γραηβ5. ΟἸγοχίξ, 

ΟΡΕ αἰϊβίεςοίο (ἀ. ΧΧΝῚ τη. 5ερῖ.), αὔσεπὶ οσοαραηΐῖ. 

302 Μεγπεάα ἀγοἢμἰςθοίιιβ πλΠ]τασὶθ. τοὶ Ρα]σαθ Ν᾽ ἐπεῖογι πὶ [ΟΥΠΠΔ ΠῚ ἀγα ἀΘβογ Ὁ]. 

ΓΝ -Ξ- ῸΣ ὶ ὶὴ ΝΠ] Ι γ 
χὶ “ ΝΣ Ι Ι] Ἡ].}} χὰ τς, ζ 77; 

ὑς ἼπΕ “ μ Ζζ᾽ 

ν- 

ὥγη Ἷ Σ 7) ἤ 7:3 τ ΔΆ ΤΉ τ ἘΨ- ες 
ὩΣ .... ᾽ ΤΕ Γχρς 

ες. ὁ 755 
653 [ Ῥίμετεοζαεεὰ 

(. 

“5.αἷα εἱἱ Ἐπὶ ζονειο  ενιειὶ 
ΓΝ ΕῚ -“ Ἂᾷἂς ἐς 3. "8 

(αβϑίθϊ ΑἸΒεπδγιπη ἰοστμα ἃ Νειπεάδ δυοῃϊίθοίο στ᾿] 1τασὶ 

ταὶ ρυὈ]οαα Ψεπείοσατη ἀε]ἰπεαΐα 

“ΚΑ (δβίθ! πη. ΑἸΠΘπάγαπ), ΟἸΐτὴ 
ἈρΙΌΡΟΙΪ56,Ἠ ΒΒ ρχοριιρῃδοῦ!αη ἴη- 
ΓἘ 5 5 ΠΡ] 166. τητζο βαερίαμῃ, [(Ὲ] 
Ῥοτίδα ἰυβάθιη. ΕΠ ροτία τ|65010}]] 
ΔΙΟ5. ἃ Ρογία βιρουηΘ. Δ64 111 ΟΥ- 
ῃπδΐῖα, Η ρογία πῆυῦσο οἰαιβα. [Καὶ 
Ῥογίδα δὰ δίσεϊη 1οτεηίθβ. ΣΙ, ἴοσ- 
᾿ηθηΐα Τιτγοῖςα, ΔΙ ἃ Ψεηοίῖ5. δαάϊία, 
[Ν]ἠ τπᾶσπση Ῥα] που ἰβ ΡΥΤΙΪ ΠΟΥΓΕᾺΠΊ, 
Ο τὐστὶβ. δἰ ἰβϑίπια, Ῥ οἰβίθσπαθ π6] 
τᾶϑα Δ]π86 οδ6]6βϑίϊβ γεοθρίδουϊα, Ὁ 
ΤΕ Ρ]πΠῚ Μίποσιαθ Ἐλ΄᾽ [ΘΠ ρΡ] τὴ 
ἘτΙ ΒΕ ΠΟ Ϊ, 85. αἰΐθιπιπη [ΘΠ Ρ] πὶ Μ|- 
πασᾶ Ῥο]ϊαϊβ εἴ πυπΡμὰ6 Ῥδη- 
ἀτοβὶ. Τ᾽ τοπηρὶ πη Μ]οίουαθ ΠΟΙ 
αἰαίαθα, Ν᾽ ρυ]ομουτίπια δα]ὰ τηδττηο- 
γεα, ΟἸΪπῚ ΔΥπΊδιη ϊαυ α ΤΥΟΌΓΡΊ. 
Χ ιμεαίσθη Βδοομῖ, Ζ2. ἰθπΊρ]υτη 
ΒΡθοὰ ᾿πο]βιιπι, Ῥτ παι τὴ ἴῃ ΠΟΠΟΥΘΙΩ 
τπϊοίοσα ἢ ἴῃ ΘΟ Αἰ 5 Θσθοΐατγῃ, 

Ροβίθα Ἀρο]]ηὶ οἱ Ῥδμὶ ϑδογδαίμση, “ 
᾿ς 

303 Εταποίθουβ Μαυγοσεπιβ ἄπχ Νεπείίαα ογεαΐαβ αβριατη Ραγῖ Π θη Οἢ15. Οσοϊἠεηΐαδ]6 τ688 

ἀεπηο π8 ΑἸΠΘηΙ5. ἐχοθαϊί, πτρεπὶ εἴ δἴσεπ ΤΓΟὶ5. γα] Π] 1615. 

304 Ιῃ ςοἰ]α Ῥαγπεηοηῖβ ραγαθπὶ ἐε οὶ πὶ Τ αγοῖσαπ) Ἔχίγααγ. 

3205 ΚΙσαγάμπβ Π.αϊΐοη ρῥἱςίοῦ Απρ]ιβ πηοπιιπηθηΐα ἀγοῖ5. ἀα]πθαὶ (εαϊΐα 1751; οἶ ἴ40. ΧΧΙΧ). 1749 

3206 ΙΔσοΡι5 ϑίπατέ ρἱοΐογ εἰ ΝΙσοΪαι5 Κδαδεΐ ἀγομιτεοίαβ Βγίαπηὶ ἀπίϊαιια πιοηιιπιηεηΐα 1751{54 

αὐςοὶβ αἰπηειππίαγ, ἀεΠπεαηΐ, εὐἀπηΐ (1787. 1816). 

207 Τὰ]1.πι5 θαυ [1,6 ον αδἴομιϊεοίαβ (δ 5 πιοπιπηθηΐα 81.015 ἃ 856 Δεϊϊηδαΐα 1755 

εὐαϊὶ (1758). 

308 Κισαγάυ5 Ομ απ] οΥ ργαπηπηαίίοιβ, Ν] σα Ναεαείς δτγοῃιτεοίαβ, ἍΜῚ1111 8 πη 5 176566 

Ραῦβϑ Ρίοΐϊογ ΑΠΡΊ ἴπβϑιι ϑοσίθίδιβ αὐίῖθ σα]τοταπ ΟΠ πε ηβὶθ ἀΥο5 πΠηοπυτηθπία ποιιΐβ ϑίπα! 15 

ΕΧαιηϊηδηΐ. 

300 Κισαγάιμ5 νούβί εν Αηρίβ Αἰμθηὶβ σοτηπηογαηθ δἰϊσαοί δὐοὶβ βου!ρίθγαθ ἀ 6] ΠΘΑΓῚ 1785 

ταρεῖ, εαϊίαθ ἃ. 1704. 

310 Νισοοϊαιὰβ δπποϑὶ, ρῥἱοΐου εἰ ἀγομιθοίΐιιθ (αἈ]}} 5, ̓ πθϑὰ εἴ θα ρΕθιι5. σοπη 5 ἀα ΟΠοίβεα!- 1788 

ἀουβῆεγ, ἰερσαῖϊ γαρὶθ δ] }Π|ὰ6 δα ϑ.Ὀ]1πηθπὶ Ρογίαπη, Ῥαγί πεποπὶ5. αἰϊσιοῖ βου!ρίαγαβ ἀο!πθαΐ 

16] σγρϑο δὌχρχγίπη, πηθίοραῃ) 6πη], ΖΟΡΠΟΥ αρυ απ) ἦα ϑιιο ἰΙοσο 1011} ἱπθρεί, 

311 Ργορυ !δαθούαπ), σοἰαπηπα ἰοϑία ϑογοίδηϊο ἃ ριδείδοῖο σοδϑίβὶ! ἀδϑίγαὶ εἰ ἴῃ σα] σα ΠῚ 

σΟΠΙΘΓΕ ΠΡ δ ΕαΓ. 

712 Αγίῇῆσοαβ ἰπθϑὰ εἴ ϑαπῃρίθιθ σοπηϊτ5 ἀ6 ΕἸρὶη ϑοοί, 

Ροτίατη ἰεσαῖϊ, ρυϊπγιπ) πηοπυπηεηΐα ἀγοὶδ αἰπγδίαπίαγ, ἀ 6] πϑαηΐ, 

τεσ. Βιϊαπηΐαθ δὰ 00] Π16Πὶ 

σΎΡδοΟ δἊχρτπηηΐ, ἀδϑίγιςι!θ 

1794 

1800,.3 



28 ΑΟΤᾺ ΑΒΟΙΒ 313-333 

Τιυγσαγιη} σαβὶ5 Γοοαρούαηΐ, ἴὰπὶ ποῖα ἀθηΐα ἱπηρείγαΐα πὸπ βῖπο δϑαϊβςοὶϊ ἀαπιηο ἀε Ραγί πε πο ΠΕ ̓ 8οι 

ΒΟ Ρυταβ δυίθσαηῖ, ἀα Εγθο πε ο εἰ ἦα πποπυπιοηΐο ΤΆγΑΒυ  ϑδϊηριίαβ ϑίατααβ τοὶ Πππί. 

413 Ποάνε!!, ΟἸασκε, Τεακε, ΜῈ Κίηβ, Ηυρσμεβ, Ηορουβε, Οοοκοτα]} Βηϊϑπηὶ, εϑοι 14 

Βτοεπαάβίοα απ. ἀύοῖβ. ΠΟΘ ἢΓ|5. Ορεαπὶ ἄδηΐῖ, Βν το ροεῖα ΕἸρίηαπι αἰγὶ. ἱπογεραῖ. 

314 Μαγπιοῖα ΕἸἰριπίαπα ἴῃ πλιδθὸ Βεϊζαπηϊσο σοπαιπιπεαγ. 1816 

310 Ἡφητίσι5. ΔΝ] απλ5. Τπνοοα δὐσμιτθοῖι5 Βυιίαπηιβ Ετεσμίπθυπι αἰ σεπῖοι δχαπηϊπαΐ 1819 

(εἃ. 1827). 

316 ΑΥν ἃ Τυγοὶβ ΡῈΥ ἀηηὶ βραϊϊππὶ ἀδίεηβα ροβίαιδη) (γβεςὶβ ἰγααϊῖα εϑὶ, Οὐ νϑϑεῖιβ ἀὐχ 1821 

(τασσούιπι (Ἰε ρϑν ἀταπὶ Ργορυρπασιίο οἰηρΊ. 1822 

21. Ατὐχ ἃ Οτἴδδοὶβ ορα ΡΠΙΠΠοΙΙ πη σοηΐῖία ΒΝ Εβο μὰ βαίγαραπὶ ἀείθηβα ἰουπιθπτὶβ ὈδΓ- 1826 

Ὀαγοσιη ἰΐα που θαγαΐαγ, αἴ σὰ ΡΓΟΡ νυ αθα εἴ Ραγίποηοη ἴὰπὶ ΕτΘΟΠ τ Πεῖιπὶ, αὐγάς εἰυβηϊε 

ὈΧΟΓΙΒ. Γασορίασαϊζιπ), εἴ π οπτ πη6 πιῆ ΤΉ ΓΑΒ Π1 σται βδιτηδηι ἰαθο πη) ἄδηῖ, ἀἄοπθο αὺχ ΤυτγΟὶβ 1827 

γε αϊΐα α6ϑβί. 

318 Ατὐχ, ρΡοβίχιδῃ ἃ ρύδοϑιάϊο Ὀδγθαγούα τα] ΠΡῸ5 Βαιαγ5. ἰγϑαϊία Ἔϑί, σαβίθ!! πυαηϊε 1833 

αἷσα ΠιηΡῚ ἀαβιηϊ, : 

ΚΝ ΒΟΝῚΣ ΑΕΒ ΞΘ ΒΑΓ ΕΉΤΞΕΑ 

[9 σντγίασιβ ΡΙςΓἀσ6 5. ΡΥ Πηϊι5 ἴῃ ἀὐσα πιοπιπγεηΐα δηΐ]ια εἰοαίεπαα οπγαῖ, 1833 

20 Κυάοτα Ρεῦ ἀἴσθῃ) αἰβρεῦϑα σο]]Π]ρὶ σοερία δυπὶ πιοάεγαηῖα ᾿εοπα ΚΊεηΖε δγομιζεοῖο 1834 

Βαιαῖο; ἰάθη Ραγ ἢ απο π 5 σοἰ ΠῚ πη85 ταϑεςααγε πηοϊταγ, ἄσπὶ (τοὶ Ετι ἀθτῖσα5 ϑομί Κεῖ τ83ς 

ἀὐοΠΙτδοΐα5 Βοχιβδιβ γαρίαη ἴῃ δ΄σθ οχίγιεπάδπι ἀθ]Ἰποϑϑῖ. 

321 Τὰἀοιῖϊοιβ Κοϑ5 Ηοϊβαϊαβ δάϊπαπαηίθιβ ἀτομιίεοῖῖβ Εάἀ παγάο ϑομπαυθεγὶ ΒΟΙΒ5Ο 183-36 

εἰ (μτιβιίαπο ἤδηβεπ ἴθαπο Ραγίπεποπβ [ιηἀεαπγεηΐαᾳ Ῥεγίοὶς απευίοτα ογαϊτ, Μίπεγαδα 

Μιςοίοτίας δϑαϊσυϊαπ) αὶ πηι πΙ ΠΊΘ η{|5 ΤΌτγοῖςῖβ γεσιρογαΐαπη γαϑεαϊ. ᾿ 

8.9 Οὐγα αἴοὶβ ἃ Ἀόβϑίο δά υτίδσαπι ΡΙς[αςεπὶ ἰγαηϑίαία Ργτορνίδεα ἀείετῖὶβ Ταυγσαγαπι 1836 

ΠΊυΓΙ5. εἴ ΡδΙδΕ Ετδποῖοὶ Ραγδίίηῖβ ἀοίορσιπίαγ, Ετεσ που πὶ ταάογθιι8 βαπηοῖβ τοϑεζαϊξαγ, 

ΓΕ] Ια αὐχ σοι Ρ ΓΙ θιι5. ἰοοὶβ Ρυγραζαγ, 

323 ΤαεπρΙ πὶ Ταυτγοϊσι πὶ ἴῃ Ραγίποποπο δραϊποδίιπι (τ. 304) σοτταϊε. 1842 

3224 ΑἸεχία5 Ῥδοσασγα (ἰιιϑϑ σου 5 ΓΘοηὶβ ἠδ 1 θοτάθ) εἰ 1. Μ. Τ ξταζ (δ, Ετδη- τ84479 

αἰβοιβ Οταηπιοῦ Ρεηζοβε εἰ ἃ. Κπον]οβ ΑΠΡῚΙ ἀγομιζθοτὶ πιοπιιπηεηΐα ἃγοὶβ ἀσσαγα 551 Π16 

αἰ πηδειηζιγ, 

5.58 Ετπθδῖιϑ Βευϊέ (Δ] 15 Ροτίδπι) ἀγοὶβ (π. 236) τά ογίθιι5 ἐσεϑίὶβ ἀείερὶε (οἴ. ταῦ. ΧΧΧΠΗ. τ8ς: 

3226 Ετοο τ Πα πὶ τοσαηΐίς Ετιογῖοσο ΤὨίθύβο ἃ σευ τὶ Αἰ πεηϊ δὶ θκ15 80 θεῖον Ἐχϑηνὶ- τ8ς3 

παίυγ εἰ ἀοβουιιζαγ, ργδοϑιάς (ἃ. Εαἰαγασα, αγομιτεοῖο Ῥ. (αἰςσο, βοεῖρθα Ρ. Επυβιγαζίααε. 

ἌΝ Αἀἀοϊίι5 ΜΙσπ ας] 15 Ηοϊβϑαΐῖιβ ποιιαπὶ αὐοὶθ ἰογπηαπὶ οἰ πεαῖ. τϑδο 

328 αγο 5 Βοεισ οὐ ἀγομιτοσίιι5. Βογιββιιβ ἀύοὶβ πηοπαυπιθηΐα ρεγϑογαζαζΐυγ. 1862 

320 Ριτίασς πιούίο ΡῬαπαρσιοΐο5 Ευπβδίγαϊς δ 5. ἰπ εἰὰβ ἰοσιπὶ ϑυσσεδαϊς, ἰἰθογα τοὺ ἀτοὶβ εβδς δς 

βία ἀοοί5. οπηηΐιπὶ ἰδύγαγιιπη Ραϊοίδοϊ ἢ. 

330 Ετγποϑδῖιϑ Ζ: ΠΥ ἀγομιτθοῖβ Αὐίτγίασιβ Ραυτ πεπουΐὶβ ἰᾳπααπιδηῖαᾷ δοςυτζαζιββὶ πη δός 

χη ηδί. 

331 Επρεηῖι5 Βαυγποιῖ (Δ}|1ὺ5 ΟἹ Ρ 5 ν ἀγαπὶ ἀειορίε, 1874 

455 Τυτγτὶ Ργτορυϊδεοῦιαπὶ (η. 283) Ἡδητὶοὶ ϑοῃ] θη ππὶ βυπυριϊθιι αἰγαῖα πιο ἰοπα! β τ87ς 

Ρτορυ]αθογιμ αἰ δοσιγαῖίι5 ΘΧρΡΙογαίαγ, 

333 Μιυβοιπὶ ἰῃ ἀἴσς ἀδαϊβοαίαγ. τᾶς 8 ] 

ἐ 

! 



; ΑΟΤΑ ΛΕΟΙΒ 334---347 20 

334 Ατος πᾶ δα πηϑγιἀθπλ πδύρὶς τ θγιπὶ σοηρογία ᾿ἰθεγαία Α Θϑου]αρι ἔα πα τη αἰΐαθαμα 1876,7 

Ραγιδίίηαθ δύ ητγ. 

3325 ΚιΙισαγάι5 Βοιη Βοτγιιβϑιβ Ργορ νυ αθα αἰπηοίειγ (6, 1882). 1880 

336 Ιοαππα5 Δυριβίι5 Καυρεοτγί (Ππαίίιβ [ουπηαπη ἀὐοῖβ 46] 1πθδί. 1879 

337 Τὰἀουΐϊσὰβ ἄς 5.006] Βογιιβϑαβ σαίδ!οσιιηλ ΠΠΟΠιι ΠῚ ΠΓΟΓΙΠῚ ἰπ αὐος γΓερογίογιπ) σοη- 1879,80 

πος [ε. 1881). 
338 ΔΜ} ΠΕ  π5 Ποετρ ἕο] ἃ Βογιβϑιιβ πποηυπηθηΐα δύο ᾿πππθϑίσαγε σοθρίί. 1881 

339 Κισατγάιϑ5 Βούγπιαηπ Βογαββιβ γε σ ΠΠ 6 ΠῚ Ὁχδηη!ηδί, 1881 

340 Οριι5 δύοὶβ ΒΕ Ρ5. Ρα]1ςἰ5. Γαηα!τ5 εἤοαϊεπήδε ἃ Ραπαρίοία απ αΐαςε ἱποδρίμπ 188589 

Ραπαρίοΐεβ Καθ δἊάϊα5 δητ αι δΈ ι5. γαρῺϊ ργαοίεσοξιβ. βίγθηϊα Ρεγβοίι. 

341 Αεαϊ5 Μιπούμαδα 586 6 1}1} ΒΕ ΧΙ πεϑίρία ἃ )οαγρίε! ἀο ἀρηοβοπηίιαγ. 1885 

342 Μυδβεαι πὶ πλΐπιι5. ἰῃ αἵδε δεαϊβοδίασ, τη] Ταυτζοῖοὶ ἱπίεγ Οάδαπ εἰ ῬΥΟΡυ ]αθα 51{| οἱ 888 

ΡΓορυρπδαοῦίαπι Οαν556ὶ (πη. 316) το]]ππέυγ. 

343 εούρια5 Κανεῦδαι Βογιθβϑαθ ΠΑΡ ΏΔΠῚ [ΟΥΠΊΔ ΠῚ ΑὐοΙ5. ἀοἰ!πθαΐ ποηάτιπι| οαϊίδπη. 1889 

344 Ι. Η. Μιὰ ἀ]εΐοῃ Απρι5 πηοπιπηθηΐα αὐοὶβ ἃ ϑεπιεῖ αἰπγεηδυγαία αἰ πθαΐ (6. 900). ι890,92 

345 Α. ἀε ΚΙάἀεγ (δ}1ὰ5. δεγθογμππι 1 ἀῇσα ταρογζογαπι σαίαϊοσιπη δα]. 1896 

346 Ατοβ απ 84 βερίθηϊγιοηθθ πεύρὶς βαρ ι5. βοοϊθίαί5. ἀυοπαθοϊοσίσαθ Ρυγραγὶ σοασρία 1896 

αηΐγαπι ΑΡΟΪ ἢ π15. σαπῚ τερίοπα υἱοίηα ππάδίαγ. 

347 Ραγίπεπηοη ροβί ἰεγίαδε πιοίιβ ἃ. 1803 {|Π8ΠῚ ΠΊΙΠΔΠη5. ΘΠ ΡΈΡι5. οἰπβάθπ) ϑοοϊθίαίβ 1895{1901 

ταϑεαϊξαγ. 

72 7 

7 ἢ 

ν.), 

ι" ἊΝ ὦ ἰλ ἂν ̓) κα 

: 
ἴγγ», 
(( , ἤν", 
ΚΠ τη] δώ ὃς Π 

ἙΕοΥπια αγοὶβ ἃ Εδυθπεῖο (π. 310) δΔῆπο ἴεσ ΜΌΏΓΟΟ ἀεϊποαία 

πο ον πὸ ἀνία. ΒΕ ΟΕ ΡΥ ΤΟΝ ΕΒ 
Δ ΡΕΚΕΘΕΚΙΝΑΤΟΕΝΙΒν5 ΒΕΓ ΕΝΤΙΘΕΙΒΥΘ ΕΑΟΤΆΕ 

1305. ΝΙΟΌΟΙ,ΑΙ ΤῈ ΔΜΙΑΝΤΗΟΝΟ (ἰδ ρδηὶ εοἰιεηιῤηθ παρὸ ΑἸ. σηῤγα ψηας εοζιηιῤτας δπ7ι} ἢ 

{Εἰ μογαιίαπ ἔγαδές ζογισὲ ῥοατῶτς ἐγ οηγέα, οὐ δεεῤγα δας ἐγαῦες στεγιΐ 

ἑαδιεῖε παγριογοθ: γιαργεηε οὐ γη1γαὔτίο οῤιηές τεζαϊοίτε, 
((οά, Ῥατίβ. 1.αἵ, 17197, ἘΔ, 1,, 1.9 σταπά, ουμο 46 

Τ᾿ Ογίομί 7αΐίίηι 11, 1895, ἡ. ὁ5ὺ 5ε:4ᾳ. Υ. Ταάεῖςῃ, 

Αἰποη. ΜΊη 11. 1897 Ὁ, 427 8644.) 

5, 2)]κε εεεϊοδία ὑπαΐογί Αεϊλεπαγη εἰ ῥιίςσγῖς 

πεαάιγίοις ἐῤΨῥίπες, ορίσα ἀσορδδιγδ αἱ ἩϊΑΊΙΟΥ ΦΉΣ 

ἐσοίοσίαηε {ῬΑΥΠΘΠΟΠ ΘΠ) δήζανε ἐγιίγα αἰϊοίτεηε οαδέγ 7), 10 

4. Ὀὴηέὲ εαείγο Αοέλεηανγιι σέ σαία είς, ποςαὐτείϊ ϑαγιείε 7]αγίο, σχιέε εεοίοσία οδέ Μαῤγίεαία ἐαῤι-: 

7 είγιαε σοσσοσίγες ααἱ σασέγηγε ἡῤοίηες οἰμειαί 5, σιιοα ἐδ ΐ 

σεγα γιεοάάαηι σαχο »μιαγηιογέο ἀσα βεαίτενε, 1η1. στο 

σασέγο ἐδ γιεεάαηι σαία πασηα (ῬΥΟΡΥ αΘα), ἡι χηα στέγει 

εἴϊζτες γπαγηηογοῖς οὐ γιαρη τς, Οϑρ7ετε5. {7 ἐτεγγεγεαΐῖς, 6ἕ 

ἐδέ δα φοοίοσία παρα δίς τεΐ ἐσοίοοία Οαῤπαπα, ἐπ εἴγ- 

εενέτε ἐφείμσ σοσίοσίε ἐχέγα σοοίοδίανε διεγεέ (ο ἐτεγριῤ)γι6 για. 9.716 

ΝΟΣ 



ἜΣ Στα, περ »..π παν πὩὦἅ......ὕ..ὐ 

30 ΝΊΓΟΙΑΥΒΘ Ὲ ΜΑΞΒΈΤΗΟΝΟ, ΟΥ̓ΕΒΙΛΟΥΘ ΑΝΟΟΝΊΤΑΝΥΒ. ΑΝΟΝΥΜΚΥΘ ΙΝΘΟΒΟΝΈΝΒΙΒ 

1 Χ, φιεῖδεί ἡῤδαγιερ αἰία ῥέμες δ δεαϊίς (6 τερριαερείαναο, 

εἰ φ,οσρα φηαριίμρε ῥοδοογιέ ἀροίμρεγε σιείγιψιεε ἀορεΐγιες 

ὀγασλίϊς ἐχῥαγιδῖς, εἰ σεῤγα ἵῤδας σοἰιηῤηιας σηριὲ ἐγαδες 

δ τια᾽ ΟΥ̓ ἰογιρὸ οἱ ογοδδθ, δῦ φηας εϑὲ αὐγηηηηε 

δ ἐῤῥίμες ϑοσίοσιο, ἐριῤοσοίδιίο πετοίμν τορι ποηρίγιῖς, φιίο- 

»οο ἴῤδα ἑαρη ὑπαργια ῥεάϊβεία δογιδέγεὶ ῥοϊπογιγε, 

6. δε εοἰπρηρπα οἱρπαΐα ῥὲνγ εαγισίμνηι 19} γ11- 

δέμηε, ἤρηΐμς σας εοἰπριῤηας ἐπέ πέρα σοἰιορηῤηια δἰρηαία, 

ἦι φα ϑαγιοίμς Το γογιίδίμς ἱθρεῤογε ῥαξδίογεῖς αο»είγεῖ 

10 ποοίγὲ γάεοιε Ολγιρίϊ οἰαδαὶ αὐλέδες . .. εἰ εοἰργιαιί 

5Μ“ὦ ὑπαριῖε αϊσέανηε εοἰμρεῤγιαηε φεασαῦε στ δία ῬΤΑΊΙΕ, 

ψζιε εγχ αὐἤπς ῥεγγεαγιοΐ ὧγε ἐέΐα σοὐεγεῤηα,. ἐμέγονἕτς 

ἡῤδίμες δοοίοσίο εδέ ἐαγρΣ πὸ ἐχέΐριο σαγιγιας φμαίμον δὲ 

αὐΐπες εαγιγιας φιείγιφιέε. ὧξ αείο ἐρμέγογέι διεγεΐ ῥογίε ὧδ 

18 ἐς ῥογέεϊ, φιεῖ οἰοίογμεριέ ἦγε ῥογέϊ εἰμίίαϊις ΤΊΟγδ 

φιεαγιο εὐμίίας Ἴγογε γε ἀεείγμοία.. ᾿ς ἦς 2»)64 

τίνιο αἰέαγῖ, ϊεία ἐεείεσα παδεΐ ἅπας γιατεθς, τεγ1617)1 

2οερέ αἰϊανρι, ἵη χα για ῥγίρια εδὲέ ῥγίριμεηε αἰΐαγὸ 

)αείμερρε γι Ὑρμέγιο 67 δαγισίπεηε ζονογιδίμενε ῥοδὲ αά- 

30 ἀεεία»ρε ϑδαγιεέαγε εαἐποίίξανε βάερη, 9. Ὅὃ}Ὺὲ εονα 

(. 6. ἴοοπθὴ) τφεζγρίγιις Μαγίε γαεία Ρὲ᾽γ »ιαηιτε5 

σαγοέτ ἤιεσε. ᾿ς... ἵπ εἰγογέι ρος σοσίδοτθ στεγιὲ 

εοἰπηιῤηιθ (ὁ ριαγήμογε ΣΧΧΑ, σῤγα χιας διεγιέ ἐγαθες 

ἐογιρὶ (6 Πα» 107 8 κε ἑαδιεέϊς παν πο ες, δγα φιας 

35 τ] ἀγιγιτίτες 267 ἐούτεγε εἰγοῖεν ἔπει ζῤδιμες δαοίεσίο, τι 

φηαάαηε δε γα »τεγ1 Τῤδίμδ ἐοοίεσῖε αῤῥαγεί {πε771671 ΣρΉΣ 

αεεεγιδὶ φιοα γιιεγιφιέαηε ἐχεϊγι εἶπ, ἐχέζ αν φηοα αἷϊ- 

φεοα εογῥης ϑβαγιοίιενι τόῶϊ οἱΐ {ροζιεδιεηρ. Ψ. 

φεοάανε νάοϊο. Ἐχέγα »ιϑρεΐα σαξέγὲ (Ξαρτα {μι δαίγα τη) 

80 σρεγιξ ἀμ τοὔιηεῤ716 »ταρ,ιε, διεῤγα ψεας αἰϊοϊέν αἶϊας 

γμεῖδεδε χιεοάάανι δεῤέγιερε γεἴγίῆεε γασίιερε, ἐς χιέο σεῤέγο 

οί φμοα εγαΐ ψχιῖάα»ι γναάοζιες ἐγεέγα τρείτεδτεδ, στέγη 

ἐἑαϊὲ οϊεείαίε σογιδέγσίμς φιοα σὲ χηα γιαιεεζία ἐς ἐδηε- 

2ογιδιες τεργεΐσδεγιΐ ςογιέγα εἰμταΐίονι “εἰ λογιαγιεῦηε, φιεαγε- 

35 {17 ἰογιρε τεϊεδαγιίι7, 171. παγὶ, 267) αἰϊεέτερε ψαοζιηνε 

σέαίίνε διε οσαδαγιέτεγ, φιεαγιαῖο τεῦ τεεγεοδαρέ αὐ Αείλεπας 

270 δογιο δἜδϑε, γιιείζερε γιοσιγηεγιίτερε τῤδὙὶς γιατί 26 

ἀτοίπενι γαοίνε ἐπγεγεδαΐτεν, 

1436 (4. ἃ. ΝΙΠ. 14. ΑΡη}.). ΟὙΕΒΙΑΟΥ͂Β ΑΝ- 
ΟΟΝΊΤΑΝΥΞ. 

(Εα. ΝΝναςββυναῖῃ, ϑέααΐ Αἰπϑη 1 Ὁ. 727. ΜΙσοπδε 5, ἥγελ. 

Ζείίμης 1882 ν. 8370.) 

Ι, «“ἀ εἰαίπκαν Οὐγ ρος σε ἄγε (βαρτα {δμεδδ- 

40 τὰ πλ)}, αὐ μαγηηογεαηὲε εἰ ογγιαΐ δεύριαῦε δοθηεανρε, 2γοῤε 

ἡμείδαρε γερο οἰ Ῥεγα οῥὲ ψαὀγεϊασίτερε σρόσεες ((ἰτα]ΐ 

ΟἿΑ, Ἢ, 1292. 1508. 1247, οἵ, δὰ Ῥδηδ, α, 21,18}. 

2. Ἐχίαέ ἐπε σιμρια εὐμίέαϊἐ ἀγόὸ ἐπιρόης εἰ ηριϊγαδεϊδ 

αδααίς ἀΐαε »ιαγηηογεέρε ἐερεῤέίμερε {(Ῥδγιμθποῃ), ἐκ 

40 Ῥλίάία αὐ φεΐρῥε οῤισ, φμοῦ ΔΕ φεδέῤνιε εὸ- 

ἐπερνεγεῖς, ἑα ἐμαῖς ῥίαογοη) ΚΠ αἰϊαριεέγιερε ἀαδέρς, 

ογγιαΐ δε μεν ῥγαφεία γὴν ὑρεα ἴδιες ὑε Κγορ εεβιοίϊς ἀνε: 

ὁοδτες εἰ ὑγιές ὧρε σιρηνεὶς ῥαγίείενε ἐξέϊς ας ἐῤιτεΐεές 

αὖ εχίγα, φιῖζδιες εἰ (εριέαιγ  ῥιέργια γπῖγα 7αῦτγε- 

)7αείογίς αγίε εοριοῤιίοϊέιεν, 80 

1447 (ἀ. ΧΧΙΧ πῃ. Μαγῇ!). ΙὉΕΜ. 
(Εά. ΤοζζΖεῖι, “εαξίομὶ α᾽ αἰεὶ υἱασοὶ ΝΜ 8 Ῥ. 439. 

ΝΥ Δομβθλτἢ 1. 1. Ρ. 729.) 

εν απ εἰμδαίθηε (Δτοὶ5) ῥγαεοεϊίεγιίῖς ἀτείας νοδὲ- 

ἐϊξδύπέτε ορτὲς αἸἐσεγιἑίες ααδῥεχέξσορι, τεάήριες εἰμι 

»εγιήεαηιε ῥογέϊετεε (αδαϊου]απη ΜΊοϊοτῖαθ) φιαΐηοῦ ἐα- 

2οἰϊς (6 νπαγήμοῦε το ἰιεγρεγεῖς ἀεσεηεψτέο ἐστὲ» ἐπ ογα ρα 

για πεῖς ἐγαδιδιες εογιδίαγε. δε ῥοσίψφιανι αὐ ῤδαγη 55 

εἰ γαεοίῤιέανε τεργείρετες απείανε {ῬΙΟΡΥ]Δ64), δέχ ἐριερεέες 

ὄίγιο ογαίγι εοϊπεηιγαό (ςοϊεεγεγιας ἀσ.) ἐγίμερε ῥεάπρε ατα- 

γηεΐγὶ ἰαξίμα πε »παγογέα ἰαφιεεαγία τεζρ γέ φιεαΐμον- 

ψιίο ἰογγιο ογαίγιο ἐγαῦὸς ῥοζιέο τεΐίψιο ὧδ »παγύμογε σιῦ- 

δἰεγιἑαδαρέ, φιαείϊδεξ πεγοὸ ἐγαδες ῥ(εαπη) 24. ἰογιρτἑπεαο, 60 

ἑαξειίμαο πέῦο 3 γιῖδδε πεϊαεκέμν, οὐ ἔῤδαε τεξῖφιεε πιοδεξες 

ὧδ παγηηογε ῥαγίείες ἀέφπα παρπίέμα γε ἐχῥοϊέϊ ἰαῤίαϊε 

«ογιδίαγιί, αὐ φψιεας 67 τεέριίραηε ἐγερεγιίέεηε εἰ τεῖγίξεανε 

2ογίαν»ε ῥαΐεέ τηιργεξϑιες, σε] ῥοΐϊεδύηετεῦς ἐαάερε δα 

η ῥγαεοσίαγα αγεε τέογιερ: γεδιεῖσογε ἂς ογγερεῖ ἐπ ῥαγίε αἰἐῖ1- 

ϑεμίζες πεδέϊραγε γπαέμεγανε γιοείεεσίνεαη εἰανε ἀξιεαε θὅ 

“Ῥαϊίαάῆς ἀεάφρι (Ῥαυτ Βα ποηθπλ), φιέαηε δσοέϊαο εἰ ἐχροϊίίο 

γεαγήηογε βλίάϊαε ηείγήβειως οῤτὲς ἐχέϊέίσδε «ἀγιδέοέεέες αα 

«ἰεχανπάγιερε γέρεηε έϊγείμψιε γιοσίοῦ εἰ αἰέ ῥέεγέφειεο 

γιοδιέος ἐφδίαρε ἐγ ἀμείογες, ἐχδέαέ μέῦὸ ποσέγανε ἀεὶ αἄΐεηε 

ἐχίρείενς {ἰζμα εἰ »εγαδιίε ἐερεῤίιεε, οείο εὐ 1, σιεδέῤμεε τὸ 

εοἰμενεγεῖς, ΑΙ] φοῖρεί αὖ πεέγοφιεε ἐγογεέε, ΚΖ τεξαίεζέςεξ ἐν 

γηϑϊο ἀπεῤίϊο ογαϊΐγε, εἰ ἐχέγα ῥαγίεδέες ἐγε ἑαέεγδιες αὖ 

πεέγαφιε ῥαγίε ΑΥΙ περριόῦο, φιεαείδεοέ γ»εαργεξέτηεε ατα- 

γεοέγε ρ(εαπιε») Κ΄. εἰ ὑἐγεέεν ἔῤδας πΐμς ἑἡπάς ὥζγο ἑαξεγ δες 

εοἰ(τεγια5) εὐ ῥγαεείαγος ( ῥγαεείαγε ἀπ.) ῥαγέδέες ἄξαν»ε- 15. 

διείαέογία ΥΚΠΠΈ ῥεάπερε αγηρέϊέμα ἑκα εομδέανεέ, ἀαδερμέ εἕ 

εοἰφεηεγας ἀεσεεβον ἐριδέτία ἐοτσεεαίμε ῥ(φάπενε) ἘΓΪ17 σιενε 

αὐ» άϊο, αἰξϊἐμεα με έογο 117, ἐρε φιεῖς ΤἼφοσαξίραο (ΤἌξοσα- 

ἐΐσα Ὁ5.) Οεπέαμγογερε εἰ λαῤλΐίίαγιορε ῥιερηας νελγεεξς 

εορδεἐῥέαες τεαεγεέεγ, οὐ ἐπε διορμῖς ῥαγέδέιερε ἐξδέϊς εἶπεο- 80 

γιρε 78 γε επεδέέιευξ ἃ εαεσιερεμε αἰϊδεγείας Αἀἱλέπαγιέρε Ῥε- 

γίρέις ἐδρεβογε τεεέογίας ἀγέϊξεχ εἰέε ῥεγεσγεσίε ζαῦδγε- 

“)εεεγαΐί, βέπε ἀἰξοερερεῖς ῥιεογὶ σέαξεγας, ὑε γγορεξίδιες ἐγ Ὁ 

ἐοία γε πεΐαρεύρῖς ἀεημέγσέοσιε (γεἐειεα»είμεῖς, ἱ, α. υἰῖονο, 

αἰὐνιεγεδίο»θ }) παρμεῖς εοέϊοσοείσε σὐεεας ἄγ ἀονεύνεφνε 85 

εἰ ἐφιογέρε ἕανε ἐμφερές ἀεέμδνὶ ογπαρεεηηέα αἶφεε ἐξ- 

εογὰᾷ αἰέξα πτείαενιέιεν, 

Ι[458)6ὅ0. ΑΝΟΝΥΜΥΒ ΥΙΝΘΟΒΟΝΈΝΒΙΒ. 
((οἄ. ΝΊἸπάοῦ. τῆ ςο]. τ. 359. (οἱ. ϑῦὺν. ϑιν. ὅν. Υδοδ5- 

ταῦτῃ 1. 1. Ρ. 788 οο1}. Τιαθογάς, ἀἐλόνεβ ἴα δὰ ν". 16. 
Ἐυοτγβίοσ, ἀδῆέη. Μέρη, τϑϑι ν. 80.) 

4. Πλησίον τούτῳ (ραϊαιὶὶϊ5 ΟἸεοιϊάλο εἰ Μ|ιϊεδά 5) 

ἀκμὴν ἵσταται διδασκαλεῖον λεγόμενον τοῦ ᾿Αριστο- 

τέλους (πιυγὰ5 Σερπεντζέ). ὕπερθε δὲ τούτου ἵστανται 90 

δύο κίονες (βυρτα τμϑαῖσυσα}" καὶ εἰς μὲν τὸν ἀνατολι- 

κὸν ὑπῆρχε τὸ τῆς ᾿Αθηνᾶς ἄγαλμα, εἰς δὲ τὸν δυσικὸν 

{τὸ τοῦ ἸΤοσειδιῶνος, μέσον δὲ τούτου λέγουσιν εἶναί 



ΑΝΟΝΥΜΙ ΡΑΚΙΒΙΝΥΘ ΕΥ̓ ΔΜΒΕΚΟΘΊΙΑΝΨΘ, 

ποτε Γὀργόνης κεφαλὴν ἔνδον κουβουκλείου (ἰ. ς, οὐδὶ- 

ΟὉ}}) σιδηροῦ. ἔστι δὲ καὶ ὡρολόγιον τῆς ἡμέρας 

μαρμαρίτικον. 

το, Εἰς γοῦν τὴν ἀκρόπολιν ἡμῶν εἰσερχομένων 

5 εὑρίσκομεν ἕνα μικρὸν διδασκαλεῖον (ἀϑάϊοι!απη Ὑ Ἰοϊοτί 6), 

ὅπερ ὑπῆρχε τῶν μουσικῶν ὅπερ ΤἸΤυθαγόρας ὁ Σά- 

μιῖος συνεστήσατο. κατέναντι δὲ τούτου ἔστι πα- 

λάτιον μέγιστον (ῬΙοΟρΥ]ΑΘ 4)" καί ὑποκάτωθεν τούτου 

ἵστανται πλεῖστοι (κίονες), λευκῶν δὲ μαρμάρων 

10 πλουτεῖ σὺν τῇ ὀροφῇ καὶ τοῖς τείχεσι. πρὸς δὲ τὸ 

βόρειον κλεῖτος ὑπῆρχε πᾶσα καγγελαρία ἐκ μαρμάρου 

καὶ κιόνων πεποιημένη λευκῶν. κατὰ νότον δὲ ταύ- 

τῆς ὑπῆρχεν ἡ στοὰ ἐν ποικίλῃ ὡραιότητι, περικεχρυ- 

σωμένη γύροθεν καὶ ἔξωθεν καὶ λίθοις τιμίοις κεκο- 

18 σμημένη᾽ διὰ ταύτην καὶ Στοικοὶ φιλόσοφοι ἐλέγοντο 

οἱ ἐν ταύτῃ μαθητευθέντες. ἀντικρὺς δὲ ταύτης τὸ 

τῶν Ἐπικουρείων ἤκμαζε διδασκαλεῖον. 11. περὶ 

δέ γε τοῦ ναοῦ τῆς Θεομήτορος (ῬατίΒαποη 5), ὃν ὠκο- 

δόμησαν ᾿Απολλὼς καὶ Εὐλόγιος ἐπ᾽ ὀνόματι ᾿Αγνώστῳ 

20 θεῷ, ἔχει οὕτως. ἔστι ναὸς δρομικίύτατος καὶ εὐρύ- 

χωρος, εἰς μῆκος πολὺ ἐπεκτεινόμενος, καὶ τὰ τείχη 

τούτου ἐκ μαρμάρου πεποιημένα (-ου οοἄ.) λευκοῦ " 

τετράγωνος δὲ ἡ τούτων θέσις καθέστηκε πηλοῦ καὶ 

ἀσβέστου χωρίς, διὰ σιδήρου δὲ καὶ μολύβδου ὁ τοῖχος 

25 ἀνάγτεται. ἐκτὸς δὲ τοῦ τοίχου πλουτεῖ κίονας παμ- 

μεγέθεις κυκλικῶὼς τὸν ναὸν περιέχοντας. μεταξὺ δὲ 

τῶν δύο κιόνων περιέχει πλαγίωσιν, πρὸς δὲ τῇ ὡραίᾳ 

πύλῃ καὶ τὸ ἅγιον βῆμα, ἅπερ εἰσὶ κατὰ λίβαν καὶ 

θρασκίαν καὶ (ζέφυρον, διπλῆν, τὴν τῶν κιόνων 

30 στάσιν ἐπικέκτηται, μέχρι μὲν πολλοῦ προιοῦσαζν) εἰς 

ὕψος. κεφαλαὶ δὲ τῶν κιόνων κεκολαμμέναι διὰ γλυ- 

φῆς σιδήρου εἰς σχῆμα φοίνικος (εἰσίν " εἰσὶ δὲ μετα- 

πεποιημέναι, καὶ τούτου ὕπερθεν δοκοὶ ἐκ μαρμάρου 

πεποιημένοι λευκοῦ, τοῖς τείχεσι (κίοσι) καὶ τῷ τείχει 

30 προσκολλώμενοι, πλάκας κεκολαμμένας ὑπεράνωθεν 

ἔχοντες᾽ καὶ εἰς ὀροφῆς ὁμοίωμα ἡ τούτων ἐπιφαί- 

νεται κύρτωσις. στηρίζεται δὲ ὑπὸ τῶν κιόνων καὶ 

τοῖχος ὡραιότατος. 

Ῥοϑβί. ἃ. 146οβ. ΑΝΟΝΥΜΥΒ ΡΑΒΙΒΙΝΥΞΚ. 

((οά. Ῥᾶτ. Οζτ. 1631 Α, {0]. 158 ν. νδομϑηλαῖῃ 1. 1. Ρ. 742. 

Ἐοογϑδίογ, πο. ΜίΠπ. 1833. Ὁ. 30.) 

Τὸ κόστρο εἶναι ἡ ἀκρόπολις. τὸ ἰσμαΐδι εἶναι 

406 ναὸς τῆς ᾿Αθηνᾶς τῆς ἸΤαλλάδος. ἡ Χρυσοσπηλιό- 

τισσα εἶναι τὸ σπήλαιον τοῦ ΤΙανός. δύο κολώναις᾽" 

εἰς τὴν μίαν ἦτον τὸ ἄγαλμα τῆς ᾿Αθηνᾶς μὲ τῆς 

Γοργώνας τὴν κεφαλήν, καὶ εἰς τὴν ἄλλην ἦτον τὸ 

ἄγαλμα τοῦ Διός (δυός οοἀ,}" ἀποκάτω εἰς τὴν ὁποίαν 

45 εἶναι ὠρολόγιον (π... ρολόγιον οο4,}) μαρμαρένιον, 

ΑΝΟΝΥΜΥΡ ΑΜΒΕΟΒΙΛΝΥΞΒ. 

ἘΔ, Ζιίερασίῃ, 

Ῥοβί ἃ. 1463. 

((οά, Ατρτοβ. ΓΟ 61 ἱπί,, [0]. 88. 864, 

ἄἰποη. ΜἬέίέι 1899 ν, 73.) 

2. 2 ἦν 

ἤσζζᾶα, σέ ἃ τέγι γογί σούγιο εασίσίϊο, δ γππεγί ἀρ ΐφιεί φογι 

ἤγι δ:εγ) {ἃ οὐδέ ἡιογιίε ὃ ἀεαγεαία ἤα 70γ- 

ΖΥΘΟΜΛΙ,ΑΒΚ. ΚΛΑΒΛΒΙΙ ΛΘ, ΕΘ ΗΛΑΥΕΒ 21 

ϑαϑεῖ φεαάγαίί, Μὴ ὃ ἰογιροὸ οἰ αἴϊίο σασίσίίο εἴγεα τεζ3ι) 

40 {(Ἱ »είρέία, οἱ φϑίοσγιαϊ δέ ἴα Ζογιρόζσα αὖ οεοίαογιίσ 

221. ἐευαγιίε, αἀεαϊίεῖο ἘἸῚ ὃ γιοΐ 50 

αοὐΐο σαϑίοἑίο τέγια ολίθδοία (ῬΑΥΓΠΘΠο ἢ) ἐλ οἱὰ γε ἐδηερίο 

γγιοίίο ῥελίο ὥᾳα τεάδτγ. 

αγιέίψιεο ὧδ γογηαγιῖ, τρηοζίο γηἰγαζιίο, ἐπήίο αἷδ γηαγηιογέ, 

δογὲ σοἐζογι γι ἃ ἔογγιο, οἰ ὃ οὔϊογιρο ριι, αὖ οεοίογείε 

2γ1 ογϊογιέε,ι; ὁ ἰα γαζζα ἀαυαγιέϊ γιε1 γγογιέο σογιο ἐγιγηγεῖί 

για γι εἷΐ γα) 1076, εἴὐ ἐμή γίδίουο, οἐ σοῤογίζ εν (2) 55 

ἐμέ ὔὲ γ»ιαγηιογί. . ἀποογα γιοά αἴρίίο φαςίοίζο 1έ71 

αἰϊογιϊοδίηηο ῥαίασσο αγιέίψιεο (ῬΥΟΡΥ]Δ64) αῤγέ559 ἔα «οέία 

σλίορία, οὐ ὲ ἐμέο εἷὐ γεαγηιογο γαΐίο αἰΐα γογηατσια. 

Ιο. 7ίέεγε ὑδ7γ50 7162 20] οὐογ οδίγο αῤγέδοο {ΐ γητεγι ἀε7 

σαξέείίο (συρτα ἰμϑαίσιιπι) 5070 2 σοζοχιγιὸ εἶ γιανηον {γι 600 

21ὲ, ἀδϑραὶ ὁοίδσ, ὁ 267 γιογι παυεοῦ ῥοΐπείο αεξοσέα»ηη6. 71071 

ἄο εογηδγέδο φιοῖζο εἶθ οἵα. 

1579 ἃ. 15 τθ. Νου. ΤΗΕΒΟΠΟΒΙΥΒ Ζγυαο- 

ΜΑΙΑΘ ΝΑῸρ]Ιοπϑῖ5 δα Μαγίημτ (τὰ- 

δ) ΤΟΙ Πσοηβαηη. 
(Εα. Οσγυβίαβ, 7 εορτ αδοΐαο Ῥ. 430.) 

. τὸ ἸΤάνθεον (ΡατΠπεποη), οἰκοδομὴν νικῶσαν 

πάσας οἰκοδομάς, γλυπτῶς ἐκτὸς διὰ πάσης οἰκοδομῆς 

ἔχουσαν τὰς ἱστορίας “Ἑλλήνων, καὶ ταῦτα τὰς θείας ὑδ 

καὶ μετὰ τῶν ἄλλων ἐπάνω τῆς μεγάλης πύλης ἵππους 

δύο φρυασσομένους ἀνδρομέαν εἰς σάρκα, τὸ δοκεῖν 

ἐμψύχους, οἣς λέγεται ὅτι ἐλάξευσε ΤΤραξιτέλης καὶ 

ἔστιν ἰδεῖν διικνουμένην καὶ λίθων τὴν ἀρετήν, 

θεάσασθαί τε καὶ ἄλλα θαύματος ἄξια. το 

Ι15χγὃ ἃ. 13 πὶ. Εεργ. ΘΎΜΕΟΝ ΚΑΒΑΒΙΠΙΑΒ 

864] δπάδ6π]. 
(ριά. ν. 461.) 

ἐνν͵ νῦν δὲ τὸ μὲν ἐσώτερον (ὅπερ ἀκρόπολις), 

ἐν ᾧ καὶ ναὸς τῷ ἀγνώστῳ θεῷ, ἅπαν ὑπὸ μόνων 

᾿σμαηλιτῶν οἰκούμενον. 

1630. ΤΟΥΒΘΟΥΙΟῚ Ὲ5 ΗΑΥΕΒ {{᾿ΠΠΟΥΔΥ πη. 
(Ἰοΐαρο αο 7 ουαρί, Ῥαγν. 1682, ν». 467. Τιαῦογάρ, ἀϊπμὸπος 

1 Ῥ. 64.) 

, 5247 6 παιπί ἅτ γοσλοῦ οοΐ 16 ἐλϑπαςίσαιι ἀογιΐ 

ΤΠ γιέγε, 27τε- 15 

5161ε75 αγισίογις δασέζ,ιογιδ, 11 ν ἃ τε7γ1 ἐθηεῤίε (Ῥαγί 6 ΠΟῸ ἢ) 

ἰθς 7πγε5 856. σδογϑογιέ δγιςογες ατεγοτεγ αἱ ἤτεν,. 

φιεύ εδέ ἀτιδδὶ ἐη7167 οἰ ατέδδὲ ῥέϊε ογγογιεό αὁ δ᾽ ἡγεγεεγὸ αἴ1ὲ 

γι 5 (ΟΡ ΗΘ. ο᾽11 γ716. τογιοῖέ χῆε αἱ᾽ δέγε γαϊέ, ὦ ογαγε οἕ 

ἤα οἰγηοίμγ δ 671 ὁ5Υ ἀαηιϊγαδίο, δᾳ. γογηιδ ἐδέ ουαζίο, οἴ 

2α» «ελιονς ατιδο ὅέογε σθ ῥα» ἀεάαγι [,} 11 ἐδέ σοτεέογιτε 80 

2» ἐγοΐς γαπιος αἷδ σοϊογιγιο5 εἷθ ἡιαγώγε, ραγης οἷο 6147, 

ὦασσος εἴ ὧδ ἰδ ἐπαῤιίίεαπεχ: αἀογγίοδγε σλμαφηο εοϊογιγι 11 

) ἃ τι7᾽1 ῥιασίγε φηΐ ὁη δῖ ζ᾿ ογαἰογιγιαγιο οὐ ἑα ῥγοῤογ- 

ἐΐου,, 7.65 ελγ δέοι απ ῥᾶαγὲ αδοηέ ψθ δ ἐδ ῤίε δοΐ 

εοἰει- ἰὼ ἡριόο φιεΐ ὅδϊοτέ δα ̓έ απὸ 7λίοιε ἡποορ διε, αἴαγι5 85 

ἐεχιοί σαΐμ Τατ γέδολα, ἃ ῥγόδεμέ τὲ δογέ δ ἡηοσφτεόο, 

εἰ ἰὸς 7 πρὸς ν τιογιέ γαΐγε ἰειεγς ογαΐπογ15, 



32 ΚΒΑΝΏΌΟΙΡΗ. ΑΝΟΝΥΜΥΘ ΝΟΙΝΤΕΠΙΙΑΝΝΘ. ΝΕΚΝΟΝ 

1671----γ9ς. ΒΕΝΝΑΒΌΥΒ ΒΑΝΘΟΠΡΗ Αἤρ]ι5. 
(Ργεβεπὶ δέαϊε οΓ πὸ Μογεα. 1686. Ἑπλ. 1ΠΠ, 1689, Ρ. 38.) 

ΤΑὶς εαρέϊο εἰοοῦ αἰριοσέ ἦι ἐλε γε ζο οΓ οἱά 

“λέρς. Ζ71λπεὲ ῥίαεσε »ποσὲ τοογίλμ οὐδεγυαίϊογε ἐμ τὲ τς ἐμὲ 

ἑορηεῤίε 7 έύεεγυα τουλίρλε γεριαΐρς θγεέγε, δείγιο' δοίφοηεαῖ 

ὃν αἱ τὐλῖο λαῦὺε δεθγε τέ ἐο ὅθ οὔὲ οὔ ἐλδ »ποδσίέ σίογίοιες 

5 διεῖϊαίμρς τὰν Επγοῤο. 7}ὲ τς αἱ ῥίεγε τουλίίε παγδίε. 71ὲ 

ἐεγιοίμ οΥἹ ἑὰς δοάν οΥ ἐλε ἱερεῤίε τς 168 Ἐπρίίοα γεεί, 

απ ἐλε ὀγεααίπ 71. 1}λεγὲ αγὲ ϑευογιίθεγε ῥιἠαγς αἕ 

ἐαεῖ σἵάε, απὸ σῆρηέ αὐ ἐλὲ γγογιί, Ζ7πὲ εἰγοιεῖξ ὁ ἐλὲ 

2ιανς αγὸ 101}. 7οοί, ἐπε ἰορρέλ ὁ ἐμὲ τολοῖς ἐδηρῤ δ 

10.230 γεεί. 7λε ἐερεῤίε τς ὑδῦν ἄαγά, λαυΐγιρ ογεῖν 5076 

ἐϊρηές ἐο ἐδέ εαξρίτυαγᾶ, Ζ7λπὲ Ογεοᾷς αἱα σογιδεογαίε απα 

αεαϊσαίεα τὸ ἐο ἐλε ὀιεσεεῖ Υϊγρίη. οδύρσο ἐπαέ, ἐλὲ 

Ζηεγᾶς λαὺὸ ῥεγυεγίεα τέ τοί ἐλποὶν τυογεπῤ. Τλε Ζμγᾷς 

ἦατυε τουλιϊε-τυασλ᾽ ὦ ἐλὲ {γιδίαε, γιοίτυϊ δία τέ τς αἱ 

15 ΟΥἹ 2τεγὲ ριαγδέε. 

ΤΟΣ (ἃ: ΝΠΠῸ ἢ. Οε} νυ ΤΑΟΟΘΕΥΒ. ΡΑΥΕΥΒ 
ΒΑΒΙΝ 5.1. Δα ἀρΡαΐειμῃ Ρέοο!!. 

(Εα. ϑὅϑροη, ἐεϊαΐϊΐοη ὧδ ᾿ ίαξ ρῥγέβδομηί ὧδ ἴὰ υἱἱὶο 

ΟΑἰπόπεϑς, Τιαρᾷ. 1674, Ρ. 55 5θᾳᾳ. Εοββ, δε οπῖκα 

Ι Ρ. 75 58ε4ᾳᾳ. ὙΝ δομβδπιυῖη, ϑέααὲ ΑΙ πο Ὁ. 745 5644.) 

Α. ἴετε 167γ4. ΑΝΟΝΥΜΥΒ ΝΟΙΝΤΕΠΙΑΝΥΞ. 
((οά. Ῥατῖβ. ΘΌΡΡΙ. Οχζ. 801, [0]. 309 5εαᾳ. Εά. (ο!σποη 

Οονρίος γεημαπ5 αν "᾽ Αςσαά. 465 Ἰη 5εΥ. 1897 Ρ. 64 5εᾳ4.) 

Ῥ ΕΉ167 5ογιέ εξ εδολμοίες δ αΐυεῦς οσοῤῆες 

ΦΟΉΡΏ76 φιεῖΐ, 1ὰα γερείδγε εοῖϊο αἱ Αγζρέοέε (ταυσυβ Σερ- 

πεντζέ), τοιεός ἴε Ἵπαφίεαι, ατὸ ἀεσδοιεῶς ἅτὸὶ ἐεηεῤίε φιεῖ 

] ἐείοίξ ἀέαιδ ατε ἄΐετε αν (ταοπυγηθηΐαπι ΤΉγαβυ 1); εἶ ἐεεῖδε 

80 56 ῥαγοῖδέ ῥίης φιρτεγε σοσίό ὧε ριμγαϊζες ὧὯ(ὲ ογοδδες 

2τεγγες ὧδ ἑαϊϊε. Εἰ φ2{μὸ ῤγοῶλέ ἄπ ελαξίεαιε εςεέ 

δ ατοΐγε (ἐς ῥέγιίῤῥαΐϊίοιεγις φιεῖ τϑριοῖέ δὲ γούμαγε ἃ, }α 

2:16 ες ῥέγέῤαΐίείεγις ([ποαῖσαπι ἩΘχο 5), ἐαφιροῖίε ἐςέοτέ, 

ατίτογι, δος ἰα αϊγεοίζογε ἀπαι Αγίρέοίε. .,; ἀ(ε ἴα 

85 α6 εδολποῖίο γεσίε θγισογε δεαμεοι ἦε γαδγίφεεο.. , . .. 

116 ελαςίεαιε ατῤαγαυαγιέ εδίοίἑ απὸ »ρεΐζίοιε ὧδ ἴα 

οὐδε, ἃ ῥγέδεγιέ τ δ) ἐδέ ἐγιυϊγογιγιό δοιεζεγπθγιξ ὧδ ἕα 

᾿ »ιοίίγέο. Ζεαϊέ ἐπασίεαιε γεέ γαδγίᾳφιεδ ἐξ ἐξ ἐδηρεβδ ἐδ 

ῃ Οέεγοῤδ, 2» ηηεῦ γον α᾽ Αἠλὸηες, αὐπὲν φηθ ἴδ σρέεγιαϊαε 

᾿ 80 ἡογεδίε ἀέαάϊέ ἃ ἴα ἀέεδδο ύιεγυς (ῬΑυτμθημομ), φε ἐεέ 

,)ῶνε ερεδεῖν ἐοιεέ αἵτε ἐοπγ ὧὲ ἥριεγες ὧδ »ιαγόγε, εἰ φιεῖ 

δορέ ἴα ῥέμς ργαμῖ ῥαγέ ἀαγιδ ἰδεεν ορεέϊογ, δὲ αἰεέ ογὲ 

Π! ἐδέγε οευγαφὲ ὧδ τε ργαγιαῖ σοιεἐῥέεν  ιάίϊας. 26 ἑονεῤίο 

Ϊ ἐδέ ἐοτεέ ὧδ παγόγε, γθϑηηῈ ἰδ ἐοϊεί ἰα ῥέμς. ῥαγέ εοιέυεγέ 

85 ἀτέδον ὧδ ῥίεγγες Ἰμῖρζες δ μαγόγο, εἰ ῥέιδίδιεγς δεὶζες 

φοογεγιος γογέ φγοῦδς ἐοτεέ τε ἴον; ἃ ῥγέφορεέ ἐφ έ 

' ν ἐορεῤίο δεγέ ὧδὲ »ιομοηέε, ἔπ ἀεσεοηαριέ ὧδ ἰα 

᾿ γποτέοφιόε δομέ ἰὲς γέρος ἀἰπη γογέ ὁέαιε ῥαέαϊς (Ῥτοργ- 

864) ἐοτεέ ὧδ "παγῶγε, ἰὲ φιεί, γαϊοέ 35 ἀπὸ, βαμέία ἐγε 

| 40 δ᾽ αἵ αἵπδν φεέ ἑαρα ἄπ ἐλασίεαιε οὐ ἐομέίε σὰ γανεΐδέο, 

ἦογε ἄἰπεμιε Μἰίο ἀμ έ ἀρὰ ἐαφιοίίε τὲ ἐγέμυα εοέέε ππεΐοέ 

εὔέφ δὲς ῥαγέμέδ, ἰαφποίίε ἐδ ἰα ἥρωμηιὲ ἐἀὲ αψα ἐπ 

ἐὐαδίεαιε ε᾿ αιο)οεγά κεν. Ονέ αἀεοίάεη ἀγγίυα ἰα υεί δε 

ἦε ἴα σαΐμέ δύρμεγε ῥγές ἴα γμύμιί, ῥᾷν τεγ1 ἐο»1 778 

φιῖ νεΐ [6 ἤει απ ῥοπαγες, οἱ τε αϊεί ογε οι τογέαϊγι 45 

ἐηιὶ' ῥιερϊον ὧδ τὲ ψηὲ ἰε αϊέξ ἀρὰ ἄτι ἐπασίεαιε, σγαπαά 

ἐριγ16).}})}ἐ ἐς σλγεδέϊεγις, αὐοίέ ῥγέῤαγέ ἐγοΐς ῥίδοες ὧδ 

εαπορ εἰ γαϊξ ἐΐγεῦ ἰὸ »ιαΐίγι ἃ δ᾿ αἰδὲ 5:7 πέρ ἐρἰδδ 

ἀέαϊέε ἃ καϊγέ 2 γνεϊγε ῥγοοσλε ἀπε ἐπαδίεαιε φοὲ ἐα τηθέέγε 

ἃ δας, αἰδεγιαηε φῆθ ἔοι ἰθΣ αγιΣ ἐδ 70: ἦε ἰα γέίε ἀματ 80 

δαϊγοΐ ες ΟὝἐοΣ ν γαϊδοϊεγιέ (ἐς ογαγιαές γεγοτείσδαγισες. . . 

ἐνν͵ 7 γοῖς ἔνογις ἐσίοίογιέ εἰ δογιΐ δὶ Αἀἐέδηιος ΦΡΓΟΥ͂ 

ατογοιεγ μπεν, δραυοῖγ εὐΐεν ἄπ ογέ Ζέογι, ἐεφιεὶ εϑὲ 

527 55 “παγαφ αὐγδν φτθ είν πὶ ἐπαξίοαιε, εὐ ἐ αμεέἐγε 

ψιεῖ εδέ σοΐμεν φιῖ ἐδίοιέ ἄαγις ἐᾷ έασε ῥειδέΐψιεο, εφιεεὶ 55 

ἐδὲ ςΟ᾽Ά»6 671 ῥοδίμγε ςονδ δὲ γεβοϑβαγιέ, δἰ σγιβανγεέ ῥα ῦ' 

ἰὰ φιέθ, τοϑρρμθ ἃ ἰα »ιαγίμθ εἰ ατὸ ἐμπακίεαιε δὲ γαϊδοτξ 

δογιγῖὸ ρσαγάε, χε ἴα τέο ῥοιευοιέ γΕΣΙΦΥ͂ εγὶ γέρος, 

2᾽0ὲ δ᾽ αμέΐγε εοσίε ἄπ ἐπαδίεαιε ἀαρι τεῦι6 ογοΐξε 

ατὸ ἀεδεοτεῦς ἄς τεεγαϊίος ἀπατέ ἐλαξέεαιε εοέ ἐξ ἐεμεβὲθ 60 

τε ἄΐδιε Ῥαγι (τχοπυπηθηΐαμη ΤΆγαβυ}}1), ἃ 2γέσερέ ἀδαάτέ 

ἃ ἴα βαϊγίέε Κϊεγσε, εὐ ἀπε ἐἴἶεσδς αἰ Ἰοοῖτεν σοφὲ ἄξιεκ εο- 

ἐογργιες, εἰ ν αὐ ἀαῤῥαγέροθ ψιέε ἀευοίεγιέ ἐσέγε ἐγοῖς, Υ̓ αἕ 

ατὸ ἀεσστεῶς ὧδ {᾿ ἐςρίζοο ἄξιεκ ἤρπεγες δ »εαγόγε «αογεέ ἔξει" 

γηαϑιψε ἰα ἐεδίε, αογιέ ζ᾽πεγιο, αἰϊδοίέ ογι, ἐδίοτέ ἡιερεξέεν, 65 

εἰ  ᾽᾿ ατεέγε Ζιέγεογε. 

1676 (ἀ. Χ π|. ἴ4πη.) ΕἜᾺΛΑΝΟΙΒΟΥΒ Υ̓ΈΒΚΝΟΝ 
πηι Παπηγαίϊςιιβ Απρὶυβ δα Η. ΟἸἀθηρυτγο. 

(ΡΑΐ]ος. Τναμβαοσίϊοηβ ΧῚ τ. 124. ΜιΙςδδοΙῖβ, Ραγέπεμπον 

Ῥ. 339.) 

Ζ7Ζὴε ἐοηεῤίο οΥἹ δίώιογυα τς ἂς ἐηπέϊγε ἂς ἐδε Κο- 

ἐμηάα. 7] τῦας ἐΐγεε ἐΐριες τη τέ, απαᾶὶ ἑοοξ αἷὲ ἐὰλε ἄὐνεε»ε- 

δίογις τοῖέᾷ τυλαὲ ἐχαεέριεςς { εοπϊα; διεί ἐξ ἔς αἀὐβειεέξ, 

δεσαιέδε ἐΐλε εαεέΐζε αὐ Αἀἐίεγις, ἐρε τολτοῖ τὸ δέαπάᾶς, τὸ α τὸ 

ϑαγγίξον, αγιαὶ ἐΐλε Ζιγξς αγὲ 7εαίοιες απᾶ ὀγεείσ ἦν δα». 

δαγοιες, τ ἐΐλον ἑαζε ποέϊο ἐλαΐ ἂρν τπέασιέγές τέ, {ῖὲ 

ἰογιρτὰ οΥ ἐλκὲ εεἰία οὐγ' δοάν ὁ ἐλὲ ἑθνεῤέε τυϊέλοιεέ-δτῖδ 

ἧς 168, ἐλε ὄδγεασιία 71 γεεέ Ἐπρέζα, Ζ7ΤἌεθε τεθαδεεγες 

 οῖε πᾶν γεῖν ογε ας ἐκχαεέ ἐο καῇ α γ7οοέἔ. ΤᾺΕ ῥον- ἴδ 

ἔϊεο ο7 ἐλε ὥογῖς ογαθν τολίολ γόης γομπαῖ ἐΐ, λαΐὰ ὃ 

2ιἱἰαγς ὧε ὕγογεέ, 17 ον ἐλθ οἱάες , ἐᾶε ἐεηρέλ οὗ ἐλε 

2ογέϊοο τς 230 γεεέ ξηισία, 7 λαυε ἑαξενρ αἱ ἐΐλε ἀξ. 

»εδγεδίογις τυϊίύρ, τοῖίλ ἐλοδο οΥ ἐλε προναὸς ἀνα ῥογέϊξο᾽ς, 

διεξ ἐλὲν αγὲ ἰοο ἰορρ' 707 α ἐδέέεγ. Τλε “μδέε οὐ σβλαέ 80 

ΟΥΓ ἐλε ῥιέδέαγ» ἐς 1οῖ 9 γε ἐπὶ εἰγειεμεζεγέμεε, ἐλ ἐμέεν-: 

σοἰτερρερείιεηρε 11|, ΟΥΓ ἐλε αϊανεοίεν ὁ ἐλεὲ ῥεϊίαγς .. .. 

οίλ ὁ ἐλθὲ (τοπρὶα ὙΒοβοὶ εἰ Μίπουιδθ) αγὰ ο᾽ τολὲϊε 

»αγδίε, αἀδοιεὲ ἐλὲ εογρΐρε ορὲ ἐδὲ οιεείσίε ὁ ἐξέ ἐένεβὲξ 

οΓ Μίμονυα ὃ ἃ δαδ5ο γελίεσυο οΥἹ ριϑρεὲ ον Ἀογσεδαεῖ, 8δ 

οὐλεγς ἐπ᾿ ελπαγιοίς, αριὦ ἃ τολοῖίο ῥγοφέδδίονε Γ᾽ βεοβέε 

“οὐ ἐὸ α δασγίδεο, ΟἹ νέγν εεγέρια σοιεἐῤέπεγε, ΟΝ ἐλε 

)νονὲ ἐς ἐλε ἀὐδίονν οὗ ἐὰξς διίγέλ οὐ Αἰέήμονυα. 

ι6γ6. ἸΑΔΟΟΒΥΒ ΡΟΝ Τιυραυπδηβίβ. 
(ἘΌνακε αἰ Παεΐς ςεῖῖ,, Τνὰμὰ. 1678, 11 ν. 181 βοᾳᾳ.) 

ι6γ6. ΟΕΟΒΟΙνΒ ΜΝ ΉΒΙΕΕ Απρίυ. 
()ονγηθν ἐμίο νέεζε, του. 1689, ν. 857 βεᾳᾳ.) 
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Βδοομιβ π᾿ ἰμϑαίσο βο Ὁ δῖοθ, οπἱϊ οο]ατηπαθ Ῥδγίμεποηΐβ ἱπηπηϊπαπί, ἴῃ 50] βεάρι 

δαἀβίδπίθιιβ ἀἷβ τατο]ατῖθβ. οἰαϊταιἰϊ5 ΑἸΠΈπάσαμη, Ψεβία ὙΠμεβεὸ Ῥαοα (Ραιβ. 1, 18, 3). 

Ἐν ἀκροπόλει τῇ ᾿Αθήνησιν οἵ τε ἀνδριάντες καὶ ὁπόσα 

ἄλλα, τὰ πάντα ἐστὶν ὁμοίως ἀναθήματα. 

ῬΑΥΒΑΝΙΑΒ 5, 21,1. 

Τὴν ἀκρόπολιν (ἡ πόλις) κατεκόσμησε τοῖς τῶν ἔργων 

ὑπομνήμασι καὶ τῶ τῆς φύσεως κάλλει τὸ παρὰ τοῦ 

πλούτου καὶ τῆς τέχνης ἐφάμιλλον προσέθηκεν, ὥστ᾽ 

εἶναι πᾶσαν ἀντ᾽ ἀναθήματος, μᾶλλον δὲ ἀντ᾽ ἀγάλ- 

ματος. ἈΒΙΒΞΤΙΡΕῈΒ 13 Ρ. 241}. 

Τοῦ Διονύσου δέ ἐστι πρὸς τῷ θεάτρῳ τὸ ἀρχαιότατον ἱερόν. 

ς 
ἸΤολέμων ὁ περιηγητὴς τέσσαρα βιβλία συνέγραψε 

περὶ τῶν ἀναθημάτων τῶν ἐν τῇ ἀκροπόλει. 

5ΤΈΑΒΟ 09 Ρ. 396. 

Ἡλιόδωρος ὁ ᾿Αθηναῖος ἐν τοῖς περὶ ἀκροπόλεως, 

πεντεκαίδεκα δ᾽ ἐστὶ ταῦτα βιβλία. 

ἈΤΗΒΝΑΒΥΒ ὁ, 16 Ρ. 229 Ε΄. 

Πεοϊοάογτες φιῖ (6 ΑἸἐλεγεϊογιδίτεηε αγιαϊλεογεαΐς 5.712517, 

ῬΙΙΝΙΥΒ ἰπ ἱπάϊοϊθιιβ δαοίοσιιπι 1. 34 εἰ 35. 

δύο δέ εἰσιν ἐντὸς 

τοῦ περιβόλου ναοὶ καὶ Διόνυσοι, ὅ τε Ἐλευθερεὺς καὶ ὃν ᾿Αλκαμένης ἐποίησεν ἐλέφαντος 

καὶ χρυσοῦ. 

Διονύσου ἱερόν (Ὁ. ΧΧΧ 5ε4.} ΓΙΑ, 11, 

307, 22. 420, 18 ἀναγράψαι δὲ τόδε τό ψήφισμα 

ἐννν͵ καὶ στῆσαι ἐν τῷ τεμένει τοῦ Διονύσου. [[ (ΙΔ. 

11, 741 εἰ ραϑϑὶπι Διονύσια τὰ ἐν ἄστει (πιεηδε ΕἸΔ- 

ΡΒεθοΙοπε). [|| ΥἹΤΆΥΥΙΥΒ 5, 9, 1 205 σεαεγια»ι 20» ἐϊστές 

51εγ11 εογισίϊἐπεγιάαε, . 411 δηγιέ, , «λόγι ῥογέϊοιες 

"πμηηογιΐαο ἢ αίγίεψιο ἤιδογε γαγιτενι οἰ ἐχοιγιίδτες ὁ ἐμοαΐγο 

Ι ΑΝΡΟΟΘΙΘΕΒ 1, 38 ἐπεὶ 

παρὰ τὸ προπύλαιον τοῦ Διονύσου ἦν (ΤΠ οοἸ] 1465), 

ὁρᾶν ἀνθρώπου: πολλοὺς ἀπὸ τοῦ ᾿Ωιδείου καταβαί- 

νοντας εἰς τὴν ὀρχήστραν... [|| ΜΑᾺΙΝΥ 5. ἃ, ῬτοΟΙ͂Ι 29 

ἁρμοδιωτάτη αὐτῷ ἡ οἴκησις ὑπῆρξεν, ἣν καὶ ὁ πατὴρ 

,. καὶ ὁ προπάτωρ... ὥκησαν, γείτονα μὲν οὖσαν 

τοῦ ἁπὸ Σοφοκλέους ἐπιφανοῦς ᾿Ασκληπιείου καὶ τοῦ 

"πρὸς τῷ θεάτρῳ Διονυσίου, ὁρωμένην δὲ ἢ καὶ 

ἄλλως αἰσθητὴν τιγνομένην τῇ ἀκροπόλει τῆς ᾿Αθηνᾶς. 

σήγισίγα ῥαγίς Οάὔεεγη,,,, 

. ἴρ τὸ ἐν Λίμναις Διονύσιον) ΙΒΛΕΥΒ 8, 35 

Κίρων ἐκέκτητο, .. οἰκίας ἐν ἄστει δύο, τὴν μὲν 

μίαν μισθοφοροῦσαν παρὰ τὸ ἐν Λίμναις Διονύσιον 

τος 1} ΤΕΥ ΟΥΙΕΒ 2: τὸ (ΔἸΑ2) πρὸς τοῦτοι “πὸ 

μέρος τῆς πόλεως (ἰ. 6. τὸ ὑπὸ τὴν ἀκρόπολιν πρὸς 

νότον μάλιστα τετραμμένον) μᾶλλον ἵδρυται... τὸ 

ἐν Λίμναις Διονύσου, ὦ τὰ ἀρχαιότερα Διονύσια τῇ 

δωδεκάτῃ ποιεῖται ἐν μηνὶ ᾿Ανθεστηριῶνι. [[ ΑΤΉΕ- 

ΝΑΒΥΒ 10, Ρ.4374 τὸ ἐν Λίμναις τέμενος. [|| [9ΕΜμο- 

ΒΤΗΕΝΕΞ] 50, 276 τοῦτον τὸν νόμον γράψαντες ἐν 

στήλῃ λιθίνῃ ἔστησαν ἐν τῷ ἱερὼ τοῦ Διονύσου παρὰ 

τὸν βωμὸν ἐν Λίμναις... καὶ διὰ ταῦτα ἐν τῷ 

ἀρχαιοτάτῳ ἱερῷ τοῦ Διονύσου καὶ ἁγιωτάτῳ ἐν 

Λίμναις ἔστησαν, ἵνα μὴ πολλοὶ εἰδῶσι τὰ γεγραμ- 

μένα: ἅπαξ γὰρ τοῦ ἐνιαυτοῦ ἑκάστου ἀνοίγεται, τῇ 

δωδεκάτῃ τοῦ ᾿Ανθεστηριῶνος μηνός. [[ ΑὙΉΗΕΝΑΒΥΒ 

1, ῬὉ. 40ς Φανόδημος πρὸς τῷ ἱερῷ φησι τοῦ ἐν 

Λίμναις Διονύσου τὸ γλεῦκος φέροντας τοὺς ᾿Αθη- 

ναίους ἐκ τῶν πίθων τῷ θεῶ κιρνάναι, εἶτ᾽ αὐτοὺς 

προσφέρεσθαι" ὅθεν καὶ Λιμναῖον κληθῆναι τὸν Διό- 

5 
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34 ΒΑΘΟΘΗΙ ΤΕΜΡΙΝΑ β 

Γραφαὶ δὲ αὐτόθι Διόνυσός ἐστιν ἀνάγων Ἥφαιστον ἐς οὐρανόν. λέγεται δὲ καὶ τάδε 

ὑπὸ Ἑ.λλήνων, ὡς Ἥρα ῥίψαι γενόμενον Ἥφαιστον, ὃ δέ οἱ μνησικακῶν πέμψαι δῶρον χρυσοῦν 5 

θρόνον ἀφανεῖς δεσμοὺς ἔχοντα᾽ καὶ τὴν μὲν ἐπεί τε ἐκαθέζετο δεδέσθαι, θεῶν δὲ τῶν μὲν ἄλλων 

οὐδενὶ τὸν Ἥφαιστον ἐθέλειν πείθεσθαι, Διόνυσος δέ (μάλιστα γὰρ ἐς τοῦτον πιστὰ ἦν Ἡφαίστῳ) 

ταῦτά τε δὴ γεγραμμένα εἰσὶ καὶ Πενθεὺς καὶ Λυκοῦργος 

ὧν ἐς Διόνυσον ὕβρισαν διδόντες δίκας, ᾿Αριάδνη δὲ καθεύδουσα καὶ Θησεὺς ἀναγόμενος καὶ 

Διόνυσος ἥκων ἐς τῆς ᾿Αριάδνης τὴν ἁρπαγήν. 

μεθύσας αὐτὸν ἐς οὐρανὸν ἀνήγαγε. 

Ἔστι δὲ πλησίον τοῦ τε ἱεροῦ τοῦ Διονύσου καὶ τοῦ θεάτρου κατασκεύασμα, :ο 

ποιηθῆναι δὲ τῆς σκηνῆς αὐτὸ ἐς μίμησιν τῆς Ξέρξου λέγεται. ἐποιήθη δὲ καὶ δεύτερον" τὸ γὰρ 

8 ἀνήγαγε Ηεγνετάεη Μπηοπιοβυπεβ ΧῪ ρΡ. 51: ἤγαγε οοάϊοε [ ἐστὶ Θοβυθατὶ ρῥσαεῖ. Ρ. ΨῚ 

νυσον (ΑἸ)! πιαομις ἔτ. 668). {[[ ἩἨΒΒΥΟΘΗΙΨΕ Λίμναι" ἐν 

᾿Αθήναις τόπος ἀνειμένος Διονύσῳ (οἴ. ἩΑΈΡΟΟΘΚΕ. ἐν 

Λίμναις Διονύσιον. 5ΤΈΡΗ. ΒΥΖ. Λίμναι), ὅπου τὰ 

Λήναια ἤγετο. [|ἰ ἈΕῈΙΒΤΟΡΗΑΝΕΒ ταη. (δοίδε Τιαπδεὶβ 

ἃ. 405) 213 ἀοιδάν.. Ἣν ἀμφὶ Νυσήιϊιον Διὸς Διι- 

νυσον ἐν Λίμναισιν ἰαχήσαμεν, Ἣνίχ᾽ ὁ κραιπαλόκιυμος 

Τοῖς ἱεροῖσι Χύτροισι Χωρεῖ κατ᾽ ἐμὸν τέμενος λαῶν 

ὄχλος. [ 5Ο0ΗΟΙ,. 216 Λίμνη᾽ τόπος ἱερὸς Διονύσου, 

ἐν ὦ καὶ οἶκος καὶ νεὼς τοῦ θεοῦ. ᾿ 

Λήναιον] ἨΕΒΥΟΗΙΥΒ ἐπὶ Ληναίῳ ἀγών " ἔστιν 

ἐν τῷ ἄστει Λήναιον περίβολον ἔχον μέγαν καὶ ἐν 

αὐτῷ Ληναίου Διονύσου ἱερόν, ἐν ὦ ἐπετελοῦντο οἱ 

ἀγῶνες ᾿Αθηναίων πρὶν τὸ θέατρον οἰκοδομηθῆναι. 

(ϑἰ πη τοῦ ῬΗΟΤΙΥΒ Λήναιον᾽ περίβολος μέγας ᾿Αθή- 

νῆσιν κ. τ. Δι ΕΤΥΎΜΟΙ. Μ. ἐπὶ Ληναίῳ᾽' περίβολός 

τις μέγας ᾿Αθήνησιν κ. τι Δι ΑΝΕΟΡΟΤΑᾺ Βεκκετὶ 

Ρ. 278, 8: Λήναιον᾽ ἱερὸν Διονύσου κ. τ. λ.) [[ἐ{56ΗΟ1.. 

ἈΞΒΙΒΤΟΡΗ. Δοβάση. 202 ἄξω τὰ κατ᾽ ἀγροὺς εἰσιὼν 

Διονύσια] τὰ Λήναια λεγόμενα, ἔνθεν τὰ Λήναια καὶ 

ὁ ἐπιλήναιος ἀγὼν τελεῖται τῷ Διονύσῳ Λήναιον 

γὰρ ἐστιν ἐν ἀγροῖς ἱερὸν τοῦ Διονύσου κ. τ. λ. 

ΒΤΕΡΗΑΝΥΒ ΒΥΖ. Λήναιος᾽ ἀγὼν Διονύσου ἐν ἀγροῖς. ᾿ 

ΒΟΗΟΙ. ΑΕΚΙΒΤΟΡΗ. Αςδαῖπ, 504 ὁ τῶν Διονυσίων 

ἀγὼν ἐτελεῖτο δὶς τοῦ ἔτους, τὸ μὲν πρῶτον ἔαρος 

ἐν ἄστει... ., τὸ δὲ δεύτερον ἐν ἀγροῖς, ὁ ἐπὶ Ληναίῳ 

λεγόμενος. [ ΑΝΟΝΥΜΥΒ περὶ κωμῳδίας 43 τὸ τοῖς 

εὐδοκιμοῦσιν ἐπὶ τῷ Ληναίῳ γλεῦκος δίδοσθαι (οἴ. ἀὰ 1). 

[ ΟΙΑ. ΠΙ|, 741 εἰ ραββίπι, ΑΒΙΒΤΟΤΕΙΕΝ ἀδ χὰ Ρ. ΑἸ. 57 

Διονύσια τὰ ἐπὶ Ληναίῳ ιε] ἐπιλήναια (πιοη8ε (απο πε). 

ναός] ΟΙἸΕΜΕΝΒ ΑΙΌΧ. ρῥτοῖσ, 4, 53 ᾿Αθήνησι 

(τὸ πῦρ) τοῦ Διονύσου τοῦ Ἐλευθερέως κατήρειψε 

τὸν νεών. 

Διόνυσος Ἐλευθερεύς)] ΡΑΥΒΑΝΙΑΒ 1, 38, 3 

ἐν τούτῳ τῷ πεδίῳ (ΕἸδαϊμογεπβίιπι) ναός ἐστί Διο- 

νύσου, καὶ τὸ ξόανον ἐντεῦθεν ἐκομίσθη τὸ ἀρχαῖον" 

τὸ δὲ ἐν Ἐλευθεραῖς ἐφ’ ἡμῶν ἐς μίμησιν ἐκείνου 

πεποίηται, ΟἿΑ. 1Π, 240 (ΑΚ 2) ἴῃ 56ε|14 ἰμθδισὶ 

ἱερέως Διονύσου Ἐλευθερέως. [|| ΟἸΑ, ΠῚ, τς8ὃ ἴῃ ερὶ- 

Β.]1ο τερεγίο πὶ ἐμεαῖστο [Διονύσωι ᾿Ελ]ευθερεῖ καὶ ΓΝέ- 

ρωνι Κλ]αυδίωι Καίσαρι Σε[βαστῶι Γερμανικιῶι κ.τ.λ. 

ῬΑΥΒΑΝΙΑΒΊ, 29, 2 ναὸς οὐ μέγας ἐστίν (ρτορε 2 

Αὐς δάἀεπιῖδτι), ἐς ὃν τοῦ Διονύσου τοῦ Ἐλευθερέως τὸ 

ἄγαλμα ἀνὰ πᾶν ἔτος κομίζουσιν ἐν τεταγμέναις ἡτιέ- 

ραις. [ ῬΗΙΠΟΒΥΕΑΎΥΒ ἃ. Ξορβίβί. 2,1, 3 ὁπότε ἥκοι 

Διονύσια καὶ κατίοι ἐς ̓ Ακαδημίαν τὸ τοῦ Διονύσου ἕδος, 

ἐν Κεραμεικῷ ποτίζων (Ηετοἀε5) ἀστοὺς ὁμοίως καὶ ξένους 

κατακειμένους ἐπὶ στιβάδων κιττοῦ. [{ ΟΙΑ. ΤΠ, 471. 12 

εἰσήγαγον (οἱ ἔφηβοι) τὸν Διόνυσον ἀπὸ τῆς ἐσχάρας 

εἰς τὸ θέατρον μετὰ φωτὸς καὶ ἔπεμψαν τοῖς Διο- 

νυσίοις ταῦρον ἄξιον τοῦ θεοῦ, ὃν καὶ ἔθυσαν ἐν τῶι 

ἱερῶι τῆι πομπῆι. [ ΓΙΑ. 1, 470, τι εἰσήγαγον τὸν 

Διόνυσον ἀπὸ τῆς ἐσχάρας θύσαντες τῶι θεῶι.  ιὸ 

ΟΗΕΥΒΟΒΥ. 31 Ρ. 631 Κ. τὸν Διόνυσον ἐπὶ τὴν ὀρχή- 

στραν τιθέασιν. [ἰ ΑἸΦΟΙΡΗΒΟ 2, 1, 16 ἐμοὶ (Μεπμαπάτο) 

γένοιτο τὸν ᾿Αττικὸν ἀεὶ στέφεσθαι κισσὸν καὶ τὸν 

ἐπ’ (ἀπ᾽) ἐσχάρας ὑμνῆσαι κατ᾽ ἔτος Διόνυσον. 

᾿Ἀλκαμένης) οἷ ιὧὉ. ΧΙΧΧΝΥ, 2ς. 26. 

Ὠιδεῖον) ΟΙΔΟΙ͂Ν, 2,843 4 τὸ Ὠιδεῖον. [ ΑΝ Ο- τὸ 

ΟἸΘΕΒ 1, 38 ἀπὸ τοῦ Ὠιδείου καταβαίνοντας (δὰ ς. 20, 1). 

ΠΤ ΥσναΥΒ ἔτ. 58 Β]. ΤΤερικλῆς ὁ... τὸ ᾿Ωιδεῖον .. 

οἰκοδομήσας (εἴ. δὰ ο. 24, 31). {{ ῬΙΥΤΑΚΟΗΥ͂Β εν. 

13 (ΔΑ 85) τὸ ᾿Ωιδεῖον, τῇ μὲν ἐντὸς διαθέσει πο- 

λύεδρον καὶ πολύστυλον, τῇ δ᾽ ἐρέψει περι- ἱ 

κλινὲς καὶ κάταντες ἐκ μιᾶς κορυφῆς πεποιημένον, 

εἰκόνα λέγουσι γενέσθαι καὶ μίμημα τῆς βασιλέως σκη- 

νῆς, ἐπιστατοῦντος καὶ τούτῳ Περικλέους. διὸ καὶ 

πάλιν Κρατῖνος ἐν Θράτταις παΐζει πρὸς αὐτόν: Ὃ ᾿ 

σχινοκέφαλος Ζεὺς ὁδὶ προσέρχεται, Ὃ Περικλέης τῷ- ᾿ 

δεῖον ἐπὶ τοῦ κρανίου Ἔχων, ἐπειδὴ τοὔστρακον ᾿ 

παροίχεται (ἃ. 444). . . ἐθεῶντο δὲ καὶ τότε (ρείπιιπι 

ἃ. 446: ΑΑ 87) καὶ τὸν ἄλλον χρόνον ἐν Ὠιδείῳ τοὺς 

μουσικοὺς ἀγῶνας. [[[- ΑΝΕΟΡΟΤΑ Βεκκετὶ Ρ. 317, 31 

Ὠιδεῖον" θέατρον ᾿Αθήνησιν, ὃ πεποίηκε ἸΠερικλῆς εἰς 

τὸ ἐπιδείκνυσθαι τοὺς μουσικούς" ἐν ὦ καὶ δικαστὴ- 

ριον ἦν σίτου" καὶ ἄλφιτα διεμετρεῖτο ἐκεῖ.  Β6ποι.. ᾿ 

ἈΑΚΒΙΒΤΟΡΗ. ἀθ5Ρ. 1109 ἐστὶ τόπος θεατροειδὴς, ἐν ὦ ᾿ 

εἰώθασι τὰ ποιήματα ἀπαγγέλλειν πρὶν τὴς εἰς τὸ | 

θέατρον ἀπαγγελίας. |ϊὄΒΟΗΟΙ. ΑΕΒΟΜΙΝ. 3, 67 ἐγὶ- ] 

γνοντὸ πρὸ τῶν μεγάλιυν Διονυσίων ἡμέραις ὀλίγαις 

ἔμπροσθεν ἐν τῷ ᾿Ωιδείψ καλουμένῳ τῶν τραγῳδῶν 

ΕΔ 



οο ἀναστήσας τὸν στρατὸν ἐς τὴν ᾿Αττικὴν ἦγεν. 

ΟΌΕΝΜ ῬΕΚΊΙΟΙ15, 

ἀρχαῖον στρατηγὸς Ρωμαίων ἐνέπρησε Σύλλας ᾿Αθήνας ἑλών. αἰτία δὲ ἥδε τοῦ πολέμου. Μιθρι- (20) 
δάτης ἐβασίλευσε βαρβάρων τῶν περὶ τὸν Πόντον τὸν Εὔξεινον. 

ΤΗΒΑΤΕΝΜ ΒΑΘΟΗΙΟΝΜ ἽἍ.Α 

πρόφασις μὲν δὴ δι᾿ ἥντινα 
Ῥωμαίοις ἐπολέμησε καὶ ὃν τρόπον ἐς τὴν ᾿Ασίαν διέβη καὶ ὅσας ἢ πολέμῳ βιασάμενος πόλεις 

ι' ἔσχεν ἢ φίλας ἐποιήσατο, τάδε μὲν τοῖς ἐπίστασαι τὰ Μιθριδάτου θέλουσι μελέτω ἐγὼ δὲ ὅσον 
ἐς τὴν ἅλωσιν τὴν ᾿Αθηναίων ἔχει δηλώσω. 
ἐς τὰς πόλεις τὰς Ἑλληνίδας ἐχρῆτο᾽ οὗτος ἀνέπεισεν ᾿Αθηναίους Μιθριδάτην θέσθαι Ρωμαίων 
ἐπίπροσθεν. ἀνέπεισε δὲ οὐ πάντας, ἀλλ᾽ ὅσον δῆμος ἦν καὶ δήμου τὸ ταραχῶδες" ᾿Αθηναῖοι δὲ 
ὧν τις λόγος παρὰ τοὺς Ῥωμαίους ἐκπίπτουσιν ἐθελονταί. γενομένης δὲ μάχης πολλι περιῆσαν 

90 οἱ Ῥωμαῖοι, καὶ φεύγοντας ᾿Αριστίωνα μὲν καὶ ᾿Αθηναίους ἐς τὸ ἄστυ καταδιώκουσιν, ᾿Αρχέλαον 
δὲ καὶ τοὺς βαρβάρους ἐς τὸν Πειραιᾶ: Μιθριδάτου δὲ στρατηγὸς καὶ οὗτος ἦν, ὃν πρότερον 
τούτων Μάγνητες οἱ τὸν Σίπυλον οἰκοῦντες σφᾶς ἐπεκδραμόντα αὐτόν τε τιτρώσκουσι καὶ τῶν 
βαρβάρων φονεύουσι τοὺς πολλούς. 
δάτου στρατηγὸς ἐτύγχανε μὲν περικαθήμενος Ἐλάτειαν τὴν ἐν τῇ Φωκίδι, ἀφικομένων δὲ ἀγγέλων 

ἃ πυνθανόμενος ὁ στρατηγὸς τῶν Ῥωμαίων 
᾿Αθήνας μὲν τοῦ στρατοῦ μέρει πολιορκεῖν ἀφῆκεν, αὐτὸς δὲ Ταξίλῳ τὸ πολὺ τῆς δυνάμεως ἔχων 
ἐς Βοιωτοὺς ἀπαντᾷ. τρίτῃ δὲ ὕστερον ἡμέρᾳ τοῖς “Ρωμαίοις ἦλθον ἐπ’ ἀμφότερα τὰ στρατό- 
πεδα ἄγγελοι, Σύλλᾳ μὲν ὡς ᾿Αθηναίοις εἴη {τὸ τεῖχος ἑαλωκός, τοῖς δὲ ᾿Αθήνας πολιορκήσασι 
Ταξίλον κεκρατῆσθαι μάχῃ περὶ Χαιρώνειαν. Σύλλας δὲ ὡς ἐς τὴν ᾿Αττικὴν ἐπανῆλθε, τοὺς 

80 ἐναντιωθέντας ᾿Αθηναίων καθείρξας ἐς τὸν Κεραμεικὸν τὸν λαχόντα σφῶν ἐκ δεκάδος ἑκάστης 
ἐκέλευσεν ἄγεσθαι τὴν ἐπὶ θανάτῳ. 
ἐκδιδράσκουσιν ἄνδρες ἐς Δελφούς᾽ ἐρομένοις δέ σφισιν εἰ καταλαμβάνοι τὸ χρεὼν ἤδη καὶ τὰς 
᾿Αθήνας ἐρημωθῆναι, τούτοις ἔχρησεν ἣ Πυθία τὰ ἐς τὸν ἀσκὸν ἔχοντα. 
των ἐνέπεσεν ἣ νόσος ἧἣ καὶ τὸν Σύριον Φερεκύδην ἁλῶναι πυνθάνομαι. 

Σύλλα δὲ ὕστερον τού- 

80 τὰ ἐς τοὺς πολλοὺς ᾿Αθηναίων ἀγριώτερα ἢ ὡς ἄνδρα εἰκὸς ἦν ἐργάσασθαι Ρωμαῖον: ἀλλὰ γὰρ 
οὐ ταῦτα δὴ αἰτίαν γενέσθαι οἱ δοκῶ τῆς συμφορᾶς, Ἱκεσίου δὲ μήνιμα, ὅτι καταφυγόντα ἐς τὸ 

12 

τῆς ᾿Αθηνᾶς ἱερὸν ἀπέκτεινεν ἀποσπάσας ᾿Αριστίωνα. ᾿Αθῆναι μὲν οὕτως ὑπὸ τοῦ πολέμου 

κακωθεῖσαι τοῦ Ῥωμαίων αὖθις ᾿Αδριανοῦ βασιλεύοντος ἤνθησαν. 

Εἰσὶ δὲ ᾿Αθηναίοις εἰκόνες ἐν τῷ θεάτρῳ καὶ τραγῳδίας καὶ κωμῳδίας ποιητῶν, αἱ 21 

πολλαὶ τῶν ἀφανεστέρων ὅτι τὰρ μὴ Μένανδρος, οὐδεὶς ἦν ποιητὴς κωμῳδίας τῶν ἐς δόξαν 

16 ᾿Αθηνῶν ϑοβ]είθσμμασμεσ 3 22 ἐπεκδραμόντας τε] ἐπεκδραμόντες οοάϊςεβ, οοΥγ. 1 ΟΘβομοσιβ 1 28 τὸ [Π5. 
ΒεΚΚκεσ [| 2 γὰρ μὴ 516Ὀ0ε115: μὲν γὰρ πε] μὴ μὲν γὰρ 6] μὴ γὰρ οοάϊοο5 

ἀγὼν καὶ ἐπίδειξις ὧν μέλλουσιν δραμάτων ἀτωνί- 

ζεσθαι ἐν τῷ θεάτρῳ. [[| ἨἩΕΒΥΘΗΙΥΒ ᾿“ιδεῖον τόπος 

ἐν ὦ πρὶν τὸ θέατρον κατασκευασθῆναι οἱ ῥαψῳδοὶ 

καὶ οἱ κιθαρῳδοὶ ἠγωνίζοντο. [ ἨἩΒΕΛΟΙΙΡΕῈΒ 46 υτ- 

Ὀϊθυ5 ατ.1, 1 ᾽᾿Ωιδεῖον τἱῦν ἐν τῇ οἰκουμένῃ κάλλιστον. 

Ι ΤΗΕΟΡΗΒΑΒΤΥΒ ομβατ, 3 (ὁ ἀδολέσχης ἐρωτᾷ) πόσοι 

εἰσί κίονες τοῦ ᾿Ωιδείου; [|| ΗΥΡΕΠΙΡΕΒ {τ, 121 ΒΙ]. 

ὠκοδόμησε (1 γουτρσα5) τὸ θέατρον, τὸ ᾽Ωιδεῖον (στά- 

διον ΝΥ δοββπιαίῃ, ϑέααέ “λόγι ΤΡ. 602 1). [-ΨΊΤΕΥΥΙΥΒ 

5, 9, 1 (οἴ, δὰ ς, 20, 1) Οἥειερι, χεοδ 1 λενπίςέος ες 

εὐ ἠπεγγηγι15 ἑαῤίαείς αϊεροσίίίς γιατείχγε γιαζίς εέ ἀγιΐεη17115 

ὁ “ρος Ῥεγοίειῖς ῥεγίεχτί, 1άφηε ατεΐε7ι οἰϊαγηε 171671514771 

ἡ7λγίδαϊίοο δεῖ γεχ Αγίοφαγζαγιες (11) γερέϊέμει. 

δεύτερονγ ΝΙΤΕΥΨΥΙΨΝΒ 5, 9, 1 (υἱάς δά α, 10). [| 

ΟΙΑ. Π1, ς41.. οἱ κατασταθέντες ὑπ᾽ αὐτοῦ (Ἀ ριο- 

βαρζάνου) ἐπὶ τὴν τοῦ ᾿Ωιδείου κατασκευὴν Γάιος καὶ 

Μᾶρκος Στάλλιοι Γαΐου υἱοὶ καὶ Μενάλιππος (ΔΑ. 217). 

Σύλλας] ΑΡΡΙΑΝΥΒ Μίιδγ, 38 (ΛΑ 215) ᾿Αρι- 

στίων.. ἐμπρήσας τὸ ᾿Ωιδεῖον, ἵνα μὴ ἑτοίμοις ξύλοις 

αὐτίκα ὁ Σύλλας ἔχοι τὴν ἀκρόπολιν ἐνοχλεῖν. 

Σύλλᾳ δὲ ἔστι μὲν καὶ 

ἦν ᾿Αριστίων ᾿Αθηναῖος, ὦ Μιθριδάτης πρεσβεύειν 

᾿Αθηναίοις μὲν δὴ πολιορκία καθειστήκει, Ταξίλος δὲ Μιθρι- 6 

Σύλλου δὲ οὐκ ἀνιέντος ἐς ᾿Αθηναίους τοῦ θυμοῦ λαθόντες 7 

ἀσκόν] ῬΙΝΤΑΒΟΗΥΒ Ὑμε5. 24 ἧκεν αὐτῷ 33 

χρησμὸς ἐκ Δελφιὼν μαντευομένῳ περὶ τῆς πόλεως" 

«ἀσκὸς γὰρ ἐν οἴδματι ποντοπορεύσῃ᾽᾽, τοῦτο δὲ 

καὶ Σιβύλλαν ὕστερον ἀποστοματίσαι πρὸς τὴν πόλιν 

ἱστοροῦσιν ἀναφθεγξαμένην ̓  ̓Ασκὸς βαπτίζῃ, δῦναι δέ 

τοι οὐ θέμις ἐστίν. 

Ἱκεσίου μήνιμα] ῬΑΥΝΒΑΝΙΑΒ ο, 33, 6 Σύλλα 326 

ἔστι μὲν καὶ τὰ ἐς ᾿Αθηναίους ἀνήμερα καὶ ἤθους 

ἀλλότρια τοῦ Ρωμαίων, ἐοικότα δὲ τούτοις καὶ τὰ ἐς 

Θηβαίους τε καὶ Ὀρχομενίους προσεξειργάσατο δὲ 

καὶ ἐν ταῖς ᾿Αλαλκομεναῖς, τῆς ᾿Αθηνᾶς τὸ ἄγαλμα 

αὐτὸ συλήσας. τοῦτον μὲν τοιαῦτα ἔς τε Ἕλληνίδας 

πόλεις καὶ θεοὺς τοὺς “Ἑλλήνων ἐκμανέντα ἐπέλαβεν 

ἀχαριστοτάτη νόσος πασῶν φθειρῶν γὰρ ἤνθησεν 

Κι λ. 

ὥὸ θέατρον τὸ Διονυσιακόν (ἴα. ΧΧΧ 
564.}} ΗἩΒΕΛΑΟΙΙΡΕῈΒ 1.1 θέατρον ἀξιόλογον, μέγα καὶ 

θαυμαστόν.  ΡΗΟΤΙΡνΒ ἴκρια᾽ τὰ ἐν τῇ ἀγορᾷ, ἀφ᾽ ὧν 

ἐθεῶντο τοὺς Διονυσιακοὺς ἀγῶνας πρὶν ἢ κατασκευ- 

ασθῆναι τὸ ἐν Διονύσου θέατρον. (5ἰ πον ἨΈ ΒΥ - 



-ας- ἡ 

(21) 

ΤῈ 

30 5ΤΑΥΤΝΑΕ ΤΕἈΔΟΙΟΟΚΝΥ͂Μ 

ἡκόντων, τραγῳδίας δὲ κεῖνται τῶν φανερῶν Εὐριπίδης καὶ Σοφοκλῆς. λέγεται δὲ Σοφοκλέους 

τελευτήσαντος ἐσβαλεῖν ἐς τὴν ᾿Αττικὴν Λακεδαιμονίους, καὶ σφιὼν τὸν ἡγούμενον ἰδεῖν ἐπιστάντα 

οἱ Διόνυσον κελεύειν τιμαῖς, ὅσαι καθεστήκασιν ἐπὶ τοῖς τεθνεῶσι, τὴν Σειρῆνα τὴν νέαν τιμᾶν 5 

καί οἱ τὸ ὄναρ (ἐς) Σοφοκλέα καὶ τὴν Σοφοκλέους ποίησιν ἐφαίνετο ἔχειν. εἰώθασι δὲ καὶ νῦν ἔτι 

3 Σοφοκλῆς {καὶ Αἰσχύλος» ἩΗἱϊΖζὶν 1 6 ἐς ἰπ5. Καμη 

ΟΗΙΨΒ ἴκρια. ΕΥΒΤΑΤΗΙΥΒ δα Ἡοπι Υ 350.)  ΑΝΒΟΡΟΤΑ 

Βεκικοῦὶ Ρ. 334, 25 αἰγείρου θέα καὶ “ἡ παρ᾽ αἴγειρον 

θέα". ᾿Αθήνησιν αἴγειρος ἣν, ἧς πλησίον τὰ ἴκρια 

ἐπήγνυντο εἰς τὴν θέαν πρὸ τοῦ θέατρον γενέσθαι. 

οὕτω Κρατῖνος. [[ ἩΕΒΥΘΠΙν5. αἰγείρου θέα" αἴγει- 

ρος ἦν ᾿Αθήνησι πλησίον τοῦ ἱεροῦ (χωρίου Του- 

Ρἴι5), ἔνθα πρὶν γενέσθαι θέατρον τὰ ἴκρια ἐπήγνυον. 

(ϑνιραβ.) { ΗΈΒΥΘΗΙνΒ. παρ᾽ αἰγείρου θέα. Ἔρατο- 

σθένης φησί, ὅτι πλησίον αἰγείρου τινὸς θέα. . ἐγγὺς 

τῶν ἰκρίων. ἕως οὖν τούτου τοῦ φυτοῦ ἐξετείνετο 

καὶ κατεσκευάζετο τὰ ἴκρια. ἅ ἐστιν ὀρθὰ ξύλα ἔχοντα 

σανίδας προσδεδεμένας οἷον βαθμούς, ἐφ᾽ αἷς ἐκα- 

θέζοντο πρὸ τοῦ κατασκευασθῆναι τὸ θέατρον. ᾿ 

ἨΈΕΒΥΟΘΗΙΥΒ θέα παρ᾽ αἰγείρῳ τόπος αἴγειρον ἔχων; 

ὅθεν ἐθεώρουν. εὐτελὴς δὲ ἐδόκει ἡ ἐντεῦθεν θεωρία" 

μακρόθεν γὰρ ἣν καὶ εὐώνου ὁ τόπος ἐπωλεῖτο. ᾿ 

ΞΥΙΡΑΒ ἀπ᾽ αἰγείρου θέα καὶ “ἐπ᾽ αἴγειρον". ἡ ἀπὸ 

τῶν ἐσχάτων αἴγειρος γὰρ ἐπάνω ἦν τοῦ θεάτρου, 

ἀφ᾽ ἧς οἱ μὴ ἔχοντες τόπον ἐθεώρουν. [|| Ξ'ΥΙΡᾺ5 

ΤΤρατίνας᾽ .. ἀντηγωνίζετο δὲ Αἰσχύλῳ τε καὶ Χοιρίλῳ 

ἐπὶ τῆς ἑβδομηκοστῆς Ὀλυμπιάδος (499,96), καὶ πρῶ- 

τος ἔγραψε Σατύρους. ἐπιδεικνυμένου δὲ τούτου συν- 

ἐβη τὰ ἴκρια, ἐφ᾽ ὧν ἑστήκεσαν οἱ θεαταί, πεσεῖν" 

καὶ ἐκ τούτου θέατρον ἰκοδομήθη ᾿Αθηναίοις. 

ΤΥ ΟΡ 5] ΥΙΤΑΒ Χ ΟΒΑΤΟΗΥΜ Ρ". 841: τὸ 

ἐν Διονύσου θέατρον ἐπιστατῶν ἐπετέλεσεν. || Ρ. 852-ς 

Ρορυ]βοϊταπη ἀπῆὸ 306 4 ϑιίχαίοοὶα τοραΐμπι (οἴ, ΑΔ 182) 

ἡμίεργα παραλαβὼν τούς τε νεωσοίκους καὶ τὴν σκευο- 

θήκην καὶ τὸ θέατρον τὸ Διονυσιακὸν ἐξειργά- 

σατο καὶ ἐπετέλεσε. [ ΟἸΔ. 11, 240, "Ὁ, 5 (εἰυβάδιη ἀδοτγαεὶ 

[ταρτηεπίαι) τὴν δὲ σ[κευοθήκην καὶ τὸ θέατρον τὸ] 

Διονυσιακὸν ἐξήργασαίτο]. [[ ΗΥ̓ΡΕΒΙΌΕΒ ἔτ, 121 ᾧκο- 

δόμησε τὸ θέατρον. [ ΤΑΥΒΑΝΙΑΒ 1, 29, 16 οἰκοδο- 

μήματα ἐπετέλεσε μὲν τὸ θέατρον ἑτέρων ὑπὰρ- 

ξαμένων. 

Π᾽΄ιῸὼ ΟΗΕΚΥΒΟΒΤΟΜΥΒ 31, Ρ. 631. ΚΕ. ᾿Αθηναῖοι 

ἐν τῶ θεάτρῳ θεῶνται τῆν καλὴν ταύτην θέαν (τὰ 

περὶ τοὺς μονομάχους) ὑ π’ αὐτὴν τὴν ἀκρόπολιν, 

οὗ τὸν Διόνυσον ἐπὶ τὴν ὀὁρχήστραν τιθέασιν (εἴ, 

δὰ ς, 20, 2.) ὥστε πολλάκις ἐν αὐτοῖς τινὰ σφάττε- 

σθαι τοῖς θρόνοις, οὗ τὸν ἱεροφάντην καὶ τοὺς ἄλλους 

ἱερεῖς ἀνάγκη καθίζειν. [[ ῬΗΙΠΠΟΒΤΕΑΤΥΒ οἷς. Ἄρο!οΙ, 
Ὑγαμ, 4, 22 οἱ ᾿Αθηναῖοι ξυνιόντες ἐς θέατρον τὸ 

ὑπὸ τῇ ἀκροπόλει προσεῖχον σφαγαῖς ἀνθριύπων. 

Ἰ ΤΙΤΥΊΟΒ 56]]αγὰπὶ (μθαιτὶ υἱάς ΑἘῈ 2.  Ῥιβάτο 
ΒΥ ΠΡ. 4 Ρ. 1755 (ἡ ᾿Αγάθωνος σοφία) σφόδρα ἐξέ- 

λαμψεν καὶ ἐκφανὴς ἐγένετο πρῴην ἐν μάρτυσι τῶν 

“Ἑλλήνων πλέον ἢ τρισμυρίοις. Π ῬΙΥΎΔΕΟΗΥΒ 

Τεπλοίγ. 34 (Πεπιοίτ5) κελεύσας εἰς τὸ θέατρον ἀθροι- 

σθῆναι πάντας ὅπλοις μὲν συνέφραξε τὴν σκηνὴν καὶ 

δορυφόροις τὸ λογεῖον περιέλαβεν, αὐτὸς δὲ καταβὰς 

ὥσπερ οἱ τραγῳδοὶ διὰ τῶν ἄνω παρόδων κ. τ. λ. ἢ 
ΟΙΑ. ΠΙ, 239 ἴῃ βυμπῆο ρσταάὰ βοαϊασαπη ααϊθὰβ ὃχ 

ΟἸΟΒοβίγα δὰ ρτοβοδθηϊαπη ἀϑοοπάθραϊαγ: Σοὶ τόδε καλὸν 

ἔτευξε, φιλόργιε, βῆμα θεήτρου Φαῖδρος Ζωίλου, 

βιοδιώτορος ᾿Ατθίδος ἀρχός. 

ποιηταὶ ἀφανέστεροι)] Πιὸ ΟΗΒΥΒΟΒΥ. 812 

Ρ. 628 Β. τὸν δεῖνα τὸν εὐχερῆ λίαν ποιητὴν... οὐ 

μόνον χαλκοῦν ἑστάκασιν (ΑἸἰβοπίς 565), ἀλλὰ καὶ παρὰ 

ΜΜένανδρον. [[[ ΖΕΝΟΒΙΥ͂Β 5, 100 σαυτὴν ἐπαινεῖς"... 

᾿Αστυδάμας ὁ Μορσίμου εὐημερήσας ἐν τῇ ὑπο- 

κρίσει ΤΤαρθενοπαίου ἐψηφίσθη εἰκόνος ἐν τῷ θεάτρῳ 

ἀξιωθῆναι. (ϑν10 5.) [|| ΠΙΟΘΕΝῈΒ ΓΙΑΒΕΤΙΥΣ 9, 

5, 43 ᾿Αστυδάμαντα πρότερον τῶν περὶ Αἰσχύλον 

ἐτίμησαν (ΔΑΙΒμεηΐοη565) εἰκόνι χαλκῇ.  ΑὙΠΕΝΑΒΥ͂Β ἢ 

Ρ. 195 ᾿Αθηναῖοι καὶ Εὐρυκλείδην ἐν τῷ θεάτρῳ 

ἀνέστησαν μετὰ τῶν περὶ Αἰσχύλον. [ εἰ. ΔῈ τ. 

Μένανδρος ΟΙΔ. ΤΙ, 1370. Ὀαδῖ5 τϑρ. ἴῃ ἐμεαῖτο 2 Ὁ 

Μένανδρος. | Κηφισόδοτος Τίμαρχος ἐπόησαν. 

τραγικοί]) ΥἸΤΑΒΕ Χ ΟΚΑΤΟΕΥ͂Μ ΡΥ". 841ἴ εἰσῆ- 3 

νεῦκε καὶ νόμους (1ιγουγρα5) . .. τὸν δὲ ὡς χαλκᾶς 

εἰκόνας ἀναθεῖναι τῶν ποιητῶν Αἰσχύλου Σοφο- 

κλέους Εὐριπίδου. [[ ΗΑΕΚΡΟΟΘΒΑΤΙῸΝ θεωρικά" 

ενὺς͵ Φιλῖνος ἐν τῇ πρὸς Σοφοκλέους καὶ Εὐριπίδου 

εἰκόνας. 

Σοφοκλῆς) ΥΙΤᾺ ΒΟΡΒΟΟΘΙΙΒ 15 φασὶν ὅτι καὶ 3" 

τῷ μνήματι αὐτοῦ Σειρῆνα ἐπέστησαν, οἱ δὲ κηλη- 

δόνα χαλκῆν. καὶ τοῦτον τὸν τόπον ἐπιτετειχικότων 

Λακεδαιμονίων κατ᾽ ᾿Αθηναίων Διόνυσος κατ᾽ ὄναρ 

ἐπιστὰς Λυσάνδρῳ ἐκέλευσεν ἐπιτρέψαι τεθῆναι τὸν 

ἄνδρα εἰς τὸν τάφον᾽ ιὑς δ᾽ ὠλιγώρησεν ὁ Λύσανδρος, 

δεύτερον αὐτῷ ἐπέστη ὁ Διόνυσος τὸ αὐτὸ κελεύων. 

ὁ δὲ Λύσανδρος πυνθανόμενος παρὰ τῶν φυγάδων, 

τίς εἴη ὁ τελευτήσας, καὶ μαθιὼὺν ὅτι Σοφοκλῆς ὑπάρχει, 

κήρυκα πέμψας ἐδίδου θάπτειν τὸν ἄνδρα. [ ῬΤΙΝΙνΒ 

μδῖ. Εἷβῖ. 7, 109 δοῤλαοείοηε ., ἀεξιροέμνς σοβεέένε δ ἐδὲν 

}αίεν ἐμοοεξ οδειάενεέίδιεΣ »ποορεία αερεάαενεομεξ, ἂἄν- 

σαπᾶγο φογεε γέρε ἡ φιεῖθέε σαθβεές αὐμεφη είν μὲ βα- 

ἐεγεύν ἀπέσιαγε αἰφέϊρίας διέας. γεφεεισεεεξ γέκ, φιοὶ διέβνε: 

γέρε ἱἵόε ἐλονῖς οδέσδονεέ (Μιοδδοβ : οδέόσσοέ ᾿ἰθεὶ), ποὺ 

αὐ ηειίίον ἐκ ἀΐσ φιορε ἰδ σερνεςασσφέ ἐμέφέξεχ δ βᾷ» 

εὔρεψε μεν ἐξα εξ. 



τὸ κελεῦσαι τραγῳδίαν ποιεῖν ὡς δὲ 
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ποιημάτων καὶ λόγων τὸ ἐπαγωγὸν Σειρῆνι εἰκάζειν. 

ὕστερον τῆς τελευτῆς. δοκῶ ποιηθῆναι καὶ τῆς γραφῆς ἣ τὸ ἔργον ἔχει τὸ Μαραθῶνι. ἔφη δὲ 

Αἰσχύλος μειράκιον ὧν καθεύδειν ἐν ἀγρῷ φυλάσσων σταφυλάς, καί οἱ Διόνυσον ἐπιστάντα 
“ ς ΄, 

οὗτος μὲν ταῦτα ἔλεγεν. 

Ἐπὶ δὲ τοῦ νοτίου καλουμένου τείχους, ὃ τῆς ἀκροπόλεως ἐς τὸ θέατρόν ἐστι τετραμ- 3 ; 

ἦν ἡμέρα, πείθεσθαι γὰρ ἐθέλειν, ῥᾷστα ἤδη πειρώμενος ποιεῖν, 

μένον, ἐπὶ τούτου Μεδούσης τῆς Γοργόνος ἐπίχρυσος ἀνάκειται κεφαλή, καὶ περὶ αὐτὴν 

αἰγὶς πεποίηται. 

Ἐν δὲ τῇ κορυφῇ τοῦ θεάτρου σπήλαιόν ἐστιν ἐν ταῖς πέτραις ὑπὸ τὴν ἀκρόπολιν" 

τρίπους δὲ ἔπεστι καὶ τούτῳ. ᾿Απόλλων δὲ ἐν αὐτῷ καὶ Ἄρτεμις τοὺς παῖδάς εἰσιν ἀναιροῦντες 

τοὺς Νιόβης. ταύτην τὴν Νιόβην καὶ αὐτὸς εἶδον ἀνελθιὺν ἐς τὸν Σίπυλον τὸ ὄρος᾽ ἢἣ δὲ πλη- 

7 τι ϑοβυθασγί: τε οοάϊοεβ ] 8 καὶ 10ΥῚ ἀδίοσίοσεβ: Οοπῇ. ΠΊΘ]ΙΟσο5 ἐκ ϑομυρατί Ζεζίϑολν, Χ. αἱ, “11{.- ΤΙ 5. 1840 
Ῥ. ὅτο | 12 τῆς ἀκροπόλεως δαΐ Ξεοπάοηάα δαΐ δηΐθ τοῦ νοτίου ἰγδηβροποπμάδα οθηβοί Ηϊζὶ [ 15 ταῖς ροβί πέτραις 
ἴη5, Ηἰἴσὶρ "ἤ ειίεγε δείγαᾶρε Ὁ. 13 

Αἰσχύλος] θιοα-. ΑΒΕΤ. 2, 5, 43 εἴ ΑΤΗΕΝ. 

ΡΥ ΟΠ ΕΠ 8 π{Π|:2): 

στρατηγοί] ΔΕΙΒΤΙΡΕΒ 46 ρΡ. 215 Ὁ. Μιλ- 

τιάδην δὲ τὸν ἐν Μαραθῶνι ποῦ χυροῦ τάξομεν ἢ 

τάξιν τίνα; ἢ δῆλον ὅτι τὴν πρὸ τοῦ θεάτρου καὶ 

οὗ πᾶσιν ἐν καλῷ τῆς θέας ἔσται: πλήν γ᾽ ὅσον οὐκ 

ἀριστεροστάτης ἀνὴρ μᾶλλον ἢ τοῦ δεξιοῦ τοῖς Ἕλλησι 

κέρως. [ 5ΟΗΟΙ,. ΠῚ ρΡ. 535 δύο εἰσὶν ἀνδριάντες ἐν 

τῶ ᾿Αθήνησι θεάτρω, ὁ μὲν ἐκ δεξιὼν Θεμιστο- 

κλέους, ὁ δ᾽ ἐξ εὐωνύμων Μιλτιάδου, πλησίον δὲ 

αὐτῶν ἑκατέρου ἸΤέρσης αἰχμάλωτος. [[ ΑΝΡΟΟΘΙΘΕΒ 

1,.38 (δὰ ς. 20, 1), .. καταβαίνοντας εἰς τὴν ὀρχή- 

στραν' δείσας δὲ αὐτούς, εἰσελθὼν ὑπὸ τὴν σκιὰν 

καθέζεσθαι μεταξὺ τοῦ κίονος καὶ τῆς στήλης ἐφ᾽ 

ἢ ὁ στραπηγός ἐστιν ὁ χαλκοῦς. εἰ ΔῈ 2, 

464---469. 
νότιον τεῖχος] ΡΙΥΤΑΒΟΗΥΒ Οἰπι. 13 πρα- 

θέντων τῶν αἰχμαλώτων λαφύρων (ε υἱοίοτία δὰ Ἐπιτν- 

τηβἀοπίοθιη ρᾶτία) εἴς τε τὰ ἄλλα χρήμασιν ὁ δῆμος 

ἐρρώσθη καὶ τῇ ἀκροπόλει τὸ νότιον τεῖχος κατε- 

σκεύασεν ἀπ’ ἐκείνης εὐπορήσας τῆς στρατείας. ᾿ 

ΤΡ ῈΜ οοπρ. Οἴπι, οἱ Ταῖς. 1 τῷ νοτίῳ τείχει τῆς ἀκρο- 

πόλεως, ὃ τοῖς ὑπὸ Κίμωνος κομισθεῖσιν ἐτελέσθη 

χρήμασιν. [ΠΟ ΟΟΈΝΕΙΙΥΗ ΝΈΡΟΒ Οἴπ). 2 ἀΐξ δὰ ρια- 

γιεδιϊς (ΤὨταοϊί5, Ῥεσϑίοϊβ, ϑουσβ, ὙΠδϑ15) αγχ “ἐλε- 

Ρινγ- 

ΤΑΒΟῊΡΒ ἀδ ρἷοσ. Αἰ, 7 (δὰ ς, 22, 3) νότια τείχη. [| 

ἔδιοῦ 25,.8: 28) 12, 

Μεδούσης κεφαλή] ΡΛΑΥΒΑΝΙΑΒ 5, 12, 4 ἐν 

Ὀλυμπίᾳ παραπέτασμα ἐρεοῦν κεκοσμημένον ὑφά- 

σμασιν ᾿Ασσυρίοις καὶ βαφῇ πορφύρας τῆς Φοινίκων 

ἀνέθηκεν ᾿Αντίοχος, οὗ δὴ καὶ ὑπὲρ τοῦ θεάτρου 

τοῦ ᾿Αθήνησιν ἡ αἰτὶς ἡ χρυσῆ καὶ ἐπ᾽ αὐτῆς 

ἡ Γοργώ ἐστιν (ἐστιν ϑομυθατε εἰ γα]: ἡ ἐς τὰ 

᾿ἰῦτ) ἀναθήματα. [[οτία956 ἢὰς ϑρεοίαίι ἨΒΙΙΟΌΟΙΙ 

{ταρτηθηΐατη ἀρ ΔΙμεπδοῦτη 2, 23 Ρ. 45 Ἡλιόδωρος 

γιαγτέῦὲε σα αὐ γπεγ 1 γε πογριέ ἐδ ογγιαία. [} 

δέ φησι τὸν Ἐπιφανῆ ᾿Αντίοχον .. τὴν κρήνην 

τὴν ἐν ᾿Αντιοχείᾳ κεράσαι οἴνῳ. [[ εἴ. δὰ ς, 24, 49 εἴ 

τἰτα!ατη. Παΐπιβοθ 0611]. : 

σπήλαιον] πιοπαπιοπίαπιη ΤΉγΘΒυ" (τὰ. Χ Χ ΧΤ. 

ΣΧΟΧΟΣΕΙΠΣ ὁ ΓΑ 02. 2ΟΘῚ 252. 212): ΟἸΑ ΤΙΣ 

ερ βίο Θράσυλλος Θρασύλλου Δεκελεεὺς ἀνέθηκεν 

Ι χορηγῶν νικήσας ἀνδράσιν Ἱπποθωντίδι φυλῇ. [ Εὔιος 

Χαλκιδεὺς ηὔλει. Νέαιχμος ἦρχεν (319), Καρκίδαμος 

Σώτιος ἐδίδασκεν. [[ ΟΙΑ. 1292 ἰπ ᾿αδὶ ἰτἱροάϊβ. ἃ βἰηἰβίγα 

ὁ δῆμος ἐχορήγει, ΤΤυθάρατος ἦρχεν (270)  ἀγωνο- 

θέτης Θρασυκλῆς Θρασύλλου Δεκελεεύς. [ Ἵππο- 

θωντὶς παίδων ἐνίκα. [] Θέων Θηβαῖος ηὔλει. [ ΤΤρό- 

νομος Θηβαῖος ἐδίδασκεν. [1293 ἃ ἀεχίτα ὁ δῆμος 

ἐχορήγει, ἸΤυθάρατος ἤρχεν᾽ [| ἀγωνοθέτης Θρασυ- 

κλῆς Θρασύλλου Δεκελεεύς. [| Τ]ανδιονὶς ἀνδρῶν 

ἐνίκα. ] Νικοκλῆς ᾿Αμβρακιώτης ηὔλει. | Λύσιππος 

᾿Αρκὰς ἐδίδασκε. 

κατατομή] ΗΑΈΕΡΟΟΘΒΑΤΙΟΝ κατατομή  Ὑπε- 

ρείδης ἐν τῷ κατὰ Δημοσθένους “καὶ καθήμενος κάτω 

ὑπὸ τῇ κατατομῇ᾽. Φιλόχορος δὲ ἐν ς΄ οὕτως" 

“Αἰσχραῖος ᾿Αναγυράσιος ἀνέθηκε τὸν ὑπὲρ τοῦ θε- 

άτρου τρίποδα καταργυρώσας, νενικηκὼς τῷ πρότερον 

ἔτει χορηγῶν παισί, καὶ ἐπέγραψεν ἐπὶ τὴν κατατο- 

μὴν τῆς πέτρας". [Ὁ ῬΟΙΙΥΧ 4, 123 μέρη θεάτρου... 

κατατομή; κερκίδες κ. τ. λ.. [|{ οἵ, ἴαΡ, ΧῚΧ ΧΤΠ, 

Νιόβη] ἨΟΜΒΕΥΒ ῶ. 614 Νῦν δέ που ἐν πέ- 

τρῃσιν, ἐν οὔρεσιν οἰοπόλοισιν, Ἐν Σιπύλῳ, ὅθι φασὶ 

θεάων ἔμμεναι εὐνὰς Νυμφάων, αἵ τ᾽ ἀμφ᾽ ᾿Αχελώιον 

ἐρρώσαντο; Ἔνθα λίθος περ ἐοῦσα θεῶν ἐκ κήδεα 

πέσσει.  ΟΥΙΝΤΥΒ ΟὔΜΥΠΝΝ. 1, 292 ὑπαὶ Σιπύλῳ 

νιφόεντι, Ἧιχι θεοὶ Νιόβην λᾶαν θέσαν, ἧς ἔτι δάκρυ 

(295) ΤΠΠουλὺ μάλα στυφελῆς καταλείβεται ᾿ ὑψόθι πέ-: 

τρῆς, Καί οἱ συστοναχοῦσι ῥοαὶ πολυηχέος Ἕρμου 

Καὶ κορυφαὶ Σιπύλου περιμήκεες, ὧν καθύπερθεν Ἐχ- 

θρὴ μηλονόμοισιν ἀεὶ περιπέπτατ᾽ ὀμίχλη" Ἣ δὲ πέλει 

μέγα θαῦμα παρεσσυμένοισι βροτοῖσιν, (3οοὴ Οὕνεκ᾽ 

1247 ἴῃ 

΄ 

τὴν δὲ εἰκόνα τὴν Αἰσχύλου πολλῷ τι 2 (21) 
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(21) σίον μὲν πέτρα καὶ κρημνός ἐστιν οὐδὲν παρόντι σχῆμα παρεχόμενος γυναικός, οὔτε ἄλλως οὔτε 

πενθούσης᾽ εἰ δέ γε πορρωτέρω γένοιο, δεδακρυμένην δόξεις ὁρᾶν καὶ κατηφῆ τυναῖκα. 

4 

20 

Δο᾽ 

23 

Ἰόντων δὲ ᾿Αθήνησιν ἐς τὴν ἀκρόπολιν ἀπὸ τοῦ θεάτρου τέθαπται Κάλως. 

Κάλων ἀδελφῆς παῖδα ὄντα καὶ τὴς τέχνης μαθητὴν φονεύσας Δαίδαλος ἐς Κρήτην ἔφυγε" χρόνῳ 

δὲ ὕστερον ἐς Σικελίαν ἐκδιδράσκει παρὰ Κώκαλον. 

Τοῦ δὲ ᾿Ασκληπιοῦ τὸ ἱερὸν ἔς τε τὰ ἀγάλματά ἐστιν, ὁπόσα τοῦ θεοῦ πεποίηται καὶ 

τῶν παίδων, καὶ ἐς τὰς γραφὰς θέας ἄξιον. 

20 Τάλωυς εἰ 21 Τάλων (α]άοτίπιυ5 

ἔοικε γυναικὶ πολυστόνῳ, ἥ τ᾽ ἐπὶ λυγρῷ ἸΤένθεϊ μυρο- 

μένη μάλα μυρία δάκρυα χεύει, Καὶ τὸ μὲν ἀτρε- 

κέως φὴς ἔμμεναι, ὁππότ᾽ ἄρ᾽ αὐτὴν Τηλόθεν ἀθρή- 

σειας ἐπὴν δέ οἱ ἐγγὺς ἵκηαι, Φαίνεται αἰπήεσσα 

πέτρη Σιπύλοιο τ᾽ ἀπορριύξ. (305) ᾿Αλλ’ ἣ μὲν μα- 

κάρων ὀλόον χόλον ἐκτελέουσα Μύρεται ἐν πέτρῃσιν 

ἔτ᾽ ἀχνυμένῃ εἰκυιᾶ. || ῬΑΥΒΑΝΙΑΒ δ, 2, 7 καὶ Νιόβην 

λέγουσιν ἐν Σιπύλῳ τῷ ὄρει θέρους ὥρᾳ κλαίειν. 

Κάλω τάἀφος ΤΟΥΟΙΑΝΥΒ Ρίβοδι. 42 βαβαῖ, ὡς 

πλήρης μὲν ἡ ἄνοδος ὠθιζομένων, ἐπεὶ τὰς δύο 

μνᾶς ἤκουσαν μόνον. παρὰ δὲ τὸ Πελασγικὸν 

ἄλλοι, καὶ κατὰ τὸ ᾿Ασκληπιεῖον ἕτεροι, καὶ παρὰ 

τὸν Ἄρειον πάγον ἔτι πλείους, ἔνιοι δὲ καὶ κατὰ 

τὸν τοῦ Τάλω τάφον, οἱ δὲ καὶ πρὸς τὸ ᾿Ανα- 

κεῖον προσθέμενοι κλίμακας ἀνέρπουσι... μεστὴ 

δὲ ἡ ἀκρόπολις ἐν βραχεῖ κλαγγηδὸν προκαθιζόντων: 

[ΒΘΗΟΙ, ὁ μὲν Τάλως ἥρως παλαιός, ἐν τῇ ἀκρο- 

πόλει τεθαμμένος. 

Πέρδικος ἱερόν] Ρηοτινϑ Πέρδικος ἱερόν᾽ 

παρὰ τῇ ἀκροπόλει. Εὐπαλάμῳ γὰρ ἐγένοντο 

παῖδες Δαίδαλος καὶ Ἰ]έρδιξ, ἧς υἱὸς Κάλω ς᾽ 

ὦ φθονήσας ὁ Δαίδαλος τῆς τέχνης ἔρριψεν αὐτὸν 

κατὰ τῆς ἀκροπόλεως, ἐφ’ ὦ ἡ Πέρδιξ ἑαυτὴν 

ἀνήρτησεν, ᾿Αθηναῖοι δὲ αὐτὴν ἐτίμησαν. Σοφοκλῆς 

δὲ ἐν Καμικοῖς τὸν ὑπὸ Δαιδάλου ἀναιρεθέντα Πέρ- 

ὃ κα εἶναι τοὔνομα. (τ. 300 ὄρνιθος ἦλθ᾽ ἐπώνυμος 

ἸΤέρδικος ἐν κλεινοῖς ᾿Αθηναίων πάγοις.) (ϑν1 5.) 

᾿Ασκληπιεῖον (εἶ, τἃ0. ΧΧΧΙΠ) ΒΟ0ΗΟΙ.. 

ΑΚΒΙΒΤΟΡΗ. Ρὶαϊ, 621 εἰς ᾿Ασκληπιοῦ᾽ τὸν ἐν ἄστει 

λέγει ᾿Ασκληπιόν' δύο γάρ εἶσιν, ὃ μὲν ἐν ἄστει, ὃ 

δὲ ἐν ἹΠειραιεῖ, |] (ΙΑ, 1ΠΠἼι,| τδοὅ, 1Ιο, 840, 7 τὸ 

᾿Ασκληπιεῖον τὸ ἐν ἄστει. | 11, 477, 5. 17 ὁ ἱερεὺς 

τοῦ ᾿Ασκληπιοῦ τοῦ ἐν ἄστει. [[|[ ΟἿΑ. 11, 836, 5. 26, 

839, 3. ΓΙΝΟΙΑΝΥΒ Ρίβοδῖ. 42 (δὰ α, 20), ΠΙΟΘΕΝΕΒ 

ΓΠΑΒΕΤ. 4, 5, 4. ΜΑΚΙΝΥΒ αἷϊ. Ῥτοοὶὶ 29 τὸ ᾿Ασκλη- 

πιεῖον. || ΟἿΑ, Π, 4778, 21 τὸ τοῦ ᾿Ασκληπιοῦ 

ἱερόν. || ΑΠΙΒΤΟΡΗΑΝΕΒ Ρ]αῖ, ὅςο τὸ τέμενος τοῦ 

θεοῦ, || ΜΑΙ ΝΥ Β. αἱ, Ῥτ͵οΟΙὶ 29 (δὰ ς, 20, 1) (οἴκησιν) 

γείτονα οὖσαν τοῦ ἀπὸ Σοφοκλέους ἐπιφανοῦς ᾿Ασκλη- 

πιείου καὶ τοῦ πρὸς τῷ θεάτρῳ Διονυσίου. [| ΟΙΑ. ἢ, 

1649 (011, Α, Ἰζοεγίθ, “ἑλόν, Δα. α893. Ρ. 246 5ε64. 

εἰ Ετ, Ῥγευῦπεν ἄλεινι. δήμο, ΧΤΙΧ ρὶ 313 864.) ϑά]νελ- 

θὼν δὲ θο. [| [Διονυσί]οις (Ὁ) τοῖς μεγάϊϊλοις .. .] 

ἤγετο ἐς τὸ Ἐλ δ[ευσίνιο]ν καὶ οἴκοθε[ν [| μεταπεμ]- 

ψάμενος διαί.]. .. . ἥγ]αγεν δεῦρε ἐφ .]......- (ἐφέ- 

στιον ἢ Τηλ[ἐ]μαχοίς .] αἰ. ] ᾿Αχαρνεὺ]ς (Ὁ). ἅμα 

ἦλθεν ὙΥ "]ίεια, καὶ] οὕτως ἱδρύθη | [τό ἱερὸΪν 

τόδε ἅπαν ἐπὶ | [᾿Αστυφί]λο ἄρχοντος (420{19) κυ. ... 

ἐνννβίγας. ἐπὶ το [το οἱ κ]ή[ρ]υκες ἠμφεσβ !"[ἡτη- 

σᾶν χ͵]ωρίο καὶ ἐνιαὶ ... οὖὕὦ. .ὅ.(ἰ αν ποῆσαι αν’ - -. 

ἃ «πὸ τὸ -ξυλοῖξ. ας νῶρδις [ὕνδρος. ἐπὶ το[ύτο ἐπε- 

σκ] εὐάσθη τὰ ξίυλοπ. .ἸΧα, καὶ τὰ λοιπὰ [τῶν Περῶν 

πιΙροσιδρύσατο ... ὀκριίτος. ἐπὶ τούτο ἐφύτευσ] 19ε 
καὶ κατέστησε κοσμήσας τὸ τέμενος ἅπαν τέλει 

τῷ ἑ[αυτ]ῦ Καλλίας [ ΣΓκαμβωνίδης). ἐπὶ τού τίο] - - ἢ 
ΟΙΑ. Π, τόξο [Τ]ηλέμαχος ἱδρύσατο τὸ ἱ ερ]ὸν καὶ 

τὸν βω[μὸν τῶι ᾿Ασσκλη]πιῶι πρῶϊτος καὶ... .[.... 

τ]οὶς ᾿Ασσ[κληπιάδαι ὃς καὶ τ]αῖς ᾿Ασσίκληπιδ θυγατρά- 

σιν. [| ΟἸᾺ΄. 1Π|, 287 (ΔΕ 2) ἱερέως ᾿Ασκληπιοῦ. || ΟἸΑ. ΠῚ, 
4ιτ1α [ὅρος] τοῦ ᾿Ασκληπιοῦ [τ]ο[ὃὉ σ͵ω τῆ [ρος]. 

712α. Δελτ. 1889 Ρ. 55 π. 14 τὸν ἱερέα τοῦ σωτῆρος 

᾿Ασκληπιοῦ. | ΟἿΑ. ΠῚ, 1323.» ᾿Ασκληπιῶι σωτῆρι καὶ 

Ὑγείαι. || τΟΙΑ. ΠΙ, 1322 θεῷ ὑψίστῳ. || ΟΙΑ, Π, 

4892, 9. 1204. ΠῚ, τοΣα. ὁ ἱερεὺς ᾿Ασκληπιοῦ 

καὶ ὙγΥιείας.  Π, 4536, δ. 20. ΠῚ, ὅξα. ὅδα. ὁ. ε. Καὶ 

σεῖς, (Ρ. 481 ---494). ᾿Ασκληπιῶι καὶ Ὑγτγιείαι 5ϊὰ8 

Ὑγτγείαι. [1324 ᾿Ασκληπιῶι καὶ Ὑγιείαι καὶ Ὕπνωι. | 

181ς ᾿Ασκληπιὼ καὶ Ὑγείᾳ καὶ τοῖς ἄλλοις θεοῖς 

πᾶσι καὶ πάσαις.  ΜΑΒΙΝΥ͂Β αἷς, ῬτοοΙὶ 29 ἀνήει εἰς 

τὸ ᾿Ασκληπιεῖον.... καὶ γὰρ ηὐτύχει τούτου ἣ πόλις 

τότε καὶ εἶχεν ἔτι ἀπόρθητον τὸ τοῦ Σωτῆρος 

ἱερόν (ΑΑ 348). 

ναοί] ΓΙΑ. Π,ν 4.53, 21. 477, το. ΠΙ, 238α, ὃ 23" 

ὁ ναός. | ΔΕΙΒΤΟΡΗΑΝῈΒ ΡΙαϊ, 733.741:. ΓΙΑ, Η, 836,13 

(πιράϊο ἔεγε ϑδθο. ΠΠὴ ὁ νεύς. ἢ ΟἸΑ. ΤΊ, 489ὁ6 (ΔῈ 5, 

δοιδιϊβ Αὐριυβίεδθ), 29 ὁ ναός. 22 ὁ ἀρχαῖος (ναός). 

13 ὁ ναός τοῦ ἀρχαίου ἀφιδρύματος τοῦ τε ᾿Ασκλη- 

πιοῦ καὶ τῆς Ὑγιείας. 17 ὁ ναὸς ὁ ἀπέναντι τῆς 

εἰσόδου. [ 16 τὸ ἀρχαῖον πρόπυλον. 11 τὰ θυρὼ- 

ματα τῆς πρότερον οὔσης εἰς τὸ ἱερὸν εἰσόδου. | 

Ι6, 21 τοῦ προπύλου τὸ ὀπίσωι μέρος. 12. 25 ἡ 

ὀπίσωι τοῦ προπύλου στέγη. || ΟἸΑ, ΠῚ, ὁδε (Ρ. 481, 

δεῖ. ΗἩδάγίδη. ) ̓Ασκληπιῶι καὶ Ὑγείαι Δημήτριος Ἂν- 

τιόχου Σφήττιος ζακορεύσας τὸ ἔδαφος τοῦ προπυ- 

τοῦτον τὸν 0 

ἘΞ 4 δ Θ,ι,. π΄.» ..0᾿ - τῶι 
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35 Ἔστι δὲ ἐν αὐτῶ κρήνη, παρ᾽ ἣ λέγουσι ἸΠοσειδῶῶνος παῖδα ἉΑλιρρόθιον θυτατέρα (21) 

Ἄρεως ᾿Αλκίππην αἰσχύναντα ἀποθανεῖν ὑπὸ ΓΑρεως, καὶ δίκην ἐπὶ τούτῳ τῷ φόνῳ τενέσθαι 

πρῶτον. 

Ἐνταῦθα ἄλλα τε καὶ Σαυροματικὸς ἀνάκειται θώραξ᾽ ἐς τοῦτόν τις ἰδὼν οὐδὲν 5 

ἧσσον Ἑλλήνων τοὺς βαρβάρους φήσει σοφοὺς ἐς τὰς τέχνας εἶναι. Σαυρομάταις τὰρ οὔτε 
80 αὐτοῖς σίδηρός ἐστιν ὀρυσσόμενος οὔτε σφίσιν ἐσάγουσιν᾽ ἄμικτοι γὰρ μάλιστα τῶν ταύτῃ βαρ- 

βάρων εἰσί. πρὸς οὖν τὴν ἀπορίαν ταύτην ἐξεύρηταί σφισιν᾽ ἐπὶ μὲν τοῖς δόρασιν αἰχμὰς ὀστεΐνας 
ἀντὶ σιδήρου φοροῦσι, τόξα τε κρανέινα καὶ ὀιστούς, καὶ ὀστεΐνας ἀκίδας ἐπὶ τοῖς ὀιστοῖς καὶ 
σειραῖς περιβαλόντες τῶν πολεμίων ὁπόσοις ἐπιτύχοιεν, τοὺς ἵππους ἀποστρέψαντες ἀνατρέπουσι 
τοὺς ἐνσχεθέντας ταῖς σειραῖς. τοὺς δὲ θώρακας ποιοῦνται τὸν τρόπον τοῦτον. ἵππους πολλὰς 6 

85 ἕκαστος τρέφει, ὡς δὴ οὔτε ἐς ἰδιωτῶν κλήρους τῆς γῆς μεμερισμένης οὔτε τι φερούσης πλὴν 
ὕλης ἀγρίας, ἅτε ὄντων νομάδων. ταύταις οὐκ ἐς πόλεμον χρῶνται μόνον, ἀλλὰ καὶ θεοῖς θύουσιν 
ἐπιχωρίοις καὶ ἄλλως σιτοῦνται. ᾿ συλλεξάμενοι δὲ τὰς ὁπλὰς ἐκκαθήραντές τε καὶ διελόντες 
ποιοῦσιν ἀπ᾿ αὐτῶν ἐμφερῆ δρακόντων φολίσιν. ὅστις δὲ οὐκ εἶδέ πω δράκοντα, πίτυός γε εἶδε 
καρπὸν χλωρὸν ἔτι ταῖς οὖν ἐπὶ τοῦ καρπῷ τῆς πίτυος φαινομέναις ἐντομαῖς εἰκάζων τὸ ἔργον 

«οτὸ ἐκ τῆς ὁπλῆς οὐκ ἂν ἁμαρτάνοι. ταῦτα διατρήσαντες καὶ νεύροις ἵππων ἢ βοῶν συρράψαντες 
χρῶνται θώραξιν οὔτε εὐπρεπείᾳ τῶν Ἑλληνικῶν ἀποδέουσιν οὔτε ἀσθενεστέροις ̓  καὶ γὰρ συστάδην 
τυπτόμενοι καὶ βληθέντες ἀνέχονται, οἱ δὲ θώρακες οἱ λινοῖ μαχομένοις μὲν οὐχ ὁμοίως εἰσὶ 7 
χρήσιμοι, διιᾶσι γὰρ καταβιαζόμενοι τὸν σίδηρον, θηρεύοντας δὲ ὠφελοῦσιν. ἐναποκλῶνται γάρ 
σφισι καὶ λεόντων ὀδόντες καὶ παρδάλεων. θώρακας δὲ λινοῦς ἰδεῖν ἔν τε ἄλλοις ἱεροῖς ἔστιν 

4 ἀνακειμένους καὶ ἐν Γρυνείῳ, ἔνθα ᾿Απόλλωνος κάλλιστον ἄλσος δένδρων καὶ ἡμέρων καὶ ὅσα 
τῶν ἀκάρπων ὀσμῆς παρέχεταί τινα ἢ θέας ἡδονήν. 

31 ὀστεΐνας Ῥαϊπιοτίτ5: οἰσσίνας τι6] οἰσίνας οοάϊοε5 [ 32 κρανέινα ᾿Ὀἰπάοτί: κράνινα οοαϊΐοε5 [ 33 σειρὰς 
Βοβυθαγί εἰ Ἄν 4]1Ζ [| ἐπιτύχοιεν 1.ΟΕϑομοσπβ: καὶ τύχοιεν οοαϊΐςε5 τύχοιεν καὶ Εδοίι5Β, ὁπόσους καὶ τύχοιεν ΒΕΙΚΚΕΙ ᾿ 
35 δὴ Ἡϊὶρ: ἂν οοάϊοε5 | 38 λέπη 16] ἴαϊε ασυϊά δῃηίες ἐμφερῆ εχοϊάϊββε ρυίας Ηϊζὶρ 3 40 ἢ Ηδογνεγάθη Ὁ. 51: 
καὶ οοαϊςοε5 [.43 καταβιαζόμενοι Ἐπηρεγίυβ. Ορυβο. Ρ. 342: καὶ βιαζόμενοι οοἄϊοε5, καὶ 5εο] 511 Ηρ. μὲν ὁμοίως... 
οὐ διιᾶσι γὰρ καὶ βιαζόμενοι... θηρεύοντας δὲ καὶ 1ιεΡθα5 “7ένι. 2γές. ἃ Φ Αεαά, 5εοῖ, 1 ἴοπι. 1 Ρ. 351 | 45 Γρυνείῳψ 
5160 6115: γὙρυνιαίῳ οοάϊςε5 5 

λαίου στρώσας ἀνέθηκεν κ. τ. λ. [[Π- ΔΕΙΒΥΟΡΗΑΝΕΒ 

ΡΙαῖ, 678 τῆς τραπέζης τῆς ἱερᾶς. (ΙΑ. 11, 836 

(πιεάϊϊ! ἴεσε βαες, 117, 23 τὴν ἀνάθεσιν καὶ τὴν ποίη- 

σιν τῆς τραπέζης. [ 1Π|, 68ς (Ρ. 483) Μενεκράτης 

Κηνσωρείνου Φαληρεὺς Ζζακορεύων τὰ Ζώιδια ἐπε- 

σκεύασα καὶ τὴν τράπεζαν. [[ ΑΕΚΙΒΤΟΡΗΑΝΕΒ ΒΕἸαΐ, 

όθο βωμῷ. 679 τοὺς βωμοὺς ἅπαντας. | (ΙΑ. ἢ, 

Ι650 (419) τὸν βω[μόν]. [ 1Π|, 687, (Ρῥ. 483, δεῖ. Ηδ- 

᾿Ασκ]ληπιῶι καὶ Ὑγι[εία!)͵ τὴν κρήνην καὶ τὴν 

εἴσοδο[ν ἐπεσκεύασ]εν (Ὁ) καὶ ἐθύρωσεν. [|| ΧΕνο- 

ῬΗΟΝ ΠΊΘΠΊΟΥ, 3, 13, 3 πότερον, ἔφη, τὸ παρά σοι 

ὕδωρ θερμότερον πιεῖν ἐστιν ἢ τὸ ἐν ᾿Ασκληπιοῦ ; 

Τὸ ἐν ᾿Ασκληπιοῦ, ἔφη. [| Ῥ͵ΙΝΙΥΒ 2, 225 τας 1γι “465ετε- 

ἰαῤὲ γογιίε “Α!λόογεῖς γρηθγδα διίγιΐ 1γι Τλαίογίσο γεααπεέγιέιεν.. 

(οἷν αὐτο. 28; 16.) 

᾿Αλιρρόθιοςἢ ῬΑΥΒΑΝΙΑΒ 1, 28, 5 ἔστιν [Ὁ] 
ωι 

παῦσαυστασαι 

25 

ἀτῖδυ.) [᾿Ασκληπι]ῶι καὶ Ὑτείαι Δημήτριος ᾿Αντιόχ]ου 

Σφήτιος [ἀνέθηκεν στρώσας ἱτὸ ἔδαφος τὸ πε]ρὶ τὸν 

βωμόν - - [|| ΓΙΑ, ΠΙ, 686 (ρ. 482, ἃ. 51 Ρ. ΟΒχ.) ἴα 

ερ᾿ βίο Ιοπίοο Ἄρχων Διονυσόδωρος Εὐκάρπου τέχνης 

ΤΤάσης με κῦδος κωμικῆς τραγικῆς χορῶν, Τὸν δειθύ- 

ρᾶμβον τρίποδα θῆκ᾽ ᾿Ασκληπιῶι. εἴ, 712 (Ρ. 500) 

ὁ πλησίον οὗτος τρίπους. [0 ΑΠΙΒΤΟΡΗΑΝΕΒ ΡΙαϊ, 

733 ἐξηξάτην οὖν δύο δράκοντ᾽ ἐκ τοῦ νεὼ Ὑπερ- 

φυεῖς τὸ μέγεθος. 741 ὁ θεὸς δ᾽ εὐθέως Ἠφάνισεν 

αὑτὸν οἵ τ’ ὄφεις ἐς τὸν νεών. 

κρήνη] ΟΙΑ, ΙΝ, 1, 499 α (ρ. 51) “όρος κρένες 

(οἴ. (αῦ. ΧΟ ΧΊΠΠ), 4992 (ρ. 128) [ὁρ]ος [κ]ρένες. [ 

ΤΙΤΨΥΙΨΒ ορίθίυο 5ίὰς δηϊθραρτηθπίο ἱπβουϊρία5 ᾿Αθη- 

γαίου Ψ' ρΡ. 527 Σωκράτης Σαραπίωνος Κηφισί[ιεὺς 

Ἄρειος πάγος καλούμενος, ὅτι πρῶτος Ἄρης ἐνταῦθα 

ἐκρίθη καί μοι καὶ ταῦτα δεδήλωκεν ὁ λόγος, ἰὡὡς 

᾿“Αλιρρόθιον ἀνέλοι καὶ ἐφ᾽ ὅτῳ κτείνειε. [[ ΜΛΑΈΜΟΙΚ 

ῬΑΚΙΥΜ (ΟΙ6τ. 2374) 5 ἀφ᾽ οὗ δίκη ᾿Αθήνησιν ἐγέ- 

νετο Αρει καὶ ἸΤοσειδῶνι ὑπὲρ ᾿Αλιρροθίου τοῦ ΤΤο- 

σειδῶνος καὶ ὁ τόπος ἐκλήθη Αρειος πάγος, ἔτη 

νασξη΄, βασιλεύοντος ᾿Αθηνῶν Κραναοῦ (ἃ. 1532). 

στοὰ Εὐμένειος ((4Ὁ. ΣΧ Χ ΧΤΙ 564.}} ΥΙΤΈΥΨΥΙΥΒ 46 

Ὁ ΟῚ (Δα ΣΊΖΌ; αὐ }}:  ΟΥΑ 2. 44 τυ πὶ 

Ξενοκλέους ἄρχοντος (πίε, ἃ. 168 εἰ 159) ἰΙαπάδιιτ 

Διόδωρος φίλος ὑπάρχων τῷ βασιλεῖ Εὐμένει καὶ τοῖς 

ἀδελφοῖς αὐτοῦ. 

ᾧὠδεῖον Ἡρῴ δου)] ῬΑΥΝΒΑΝΙΑΒ 7, 20, 6 κε- 46" 

κόσμηται δὲ καὶ ἐς ἄλλα τὸ ᾧδεῖον (Ῥαϊχοπϑίαπι) ἀξιο- 
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40 ΔΕΒΘΕΒ. ΤΗΕΜΙΌΙΒ. ΜΟΝΝΜΈΝΤΥΤΥΜ ΗΊΡΡΟΙΥΤΙ. ΝΈΝΕΕΙΘ ΠΑΝΔΗΜΟΥ βΑννΝ 

Μετὰ δὲ τὸ ἱερὸν τοῦ ᾿Ασκληπιοῦ ταύτῃ πρὸς τὴν ἀκρόπολιν ἰοῦσι Θέμιδος ναός ἐστι- 

Κέχωσται δὲ πρὸ αὐτοῦ μνῆμα Ἱππολύτῳ. τοῦ δέ οἱ βίου τὴν τελευτὴν συμβῆναι 
« 

λέγουσιν ἐκ καταρῶν. δῆλα δέ, καί ὅστις βαρβάρων γλῶσσαν ἔμαθεν Ἑλλήνων, ὅ τε ἔρως τῆς 

Φαίδρας καὶ τῆς τροφοῦ τὸ ἐς τὴν διακονίαν τόλμημα. ἔστι δὲ καὶ Τροιζηνίοις Ἱππολύτου τάἀφοὸς" 

2 ἔχει δέ σφισιν ὧδε ὁ λόγος. Θησεὺς ὡς ἔμελλεν ἄξεσθαι Φαίδραν, οὐκ ἐθέλων, εἴ οἱ γένοιντο ὁ 

παῖδες, οὔτε ἄρχεσθαι τὸν Ἱππόλυτον οὔτε βασιλεύειν ἀντ᾽ αὐτῶν, πέμπει παρὰ Πιτθέα τραφησό- 

μενον αὐτὸν καὶ βασιλεύσοντα Τροιζῆνος. χρόνῳ δὲ ὕστερον Πάλλας καὶ οἱ παῖδες ἐπανέστησαν 

Θησεῖ. τούτους κτείνας ἐς Τροιζῆνα ἔρχεται καθαρσίων εἵνεκα, καὶ Φαίδρα πρώτη ἐνταῦθα εἶδεν 

Ἱππόλυτον καὶ τὰ ἐς τὸν θάνατον ἐρασθεῖσα ἐβούλευσε. μυρσίνη δέ ἐστι Τροιζηνίοις τὰ φύλλα 

διὰ πάσης ἔχουσα τετρυπημένα᾽ φῦναι δὲ οὐκ ἐξ ἀρχῆς τοιαύτην λέγουσιν, ἀλλὰ τὸ ἔργον τὸ 

γεγενῆσθαι τῆς ἐς τὸν ἔρωτα ἄσης καὶ τῆς περόνης ἣν ἐπὶ ταῖς θριξὶν εἶχεν ἣ Φαίδρα. 

3 ᾿Αφροδίτην δὲ τὴν Πάνδημον, ἐπεί τε ᾿Αθηναίους Θησεὺς ἐς μίαν ἤγαγεν ἀπὸ τῶν 

δήμων πόλιν, αὐτήν τε σέβεσθαι καὶ Πειθιὺ κατέστησε. τὰ μὲν δὴ παλαιὰ ἀγάλματα οὐκ ἦν ἐπ᾽ 

ἐμοῦ, τὰ δὲ ἐπ᾽ ἐμοῦ τεχνιτῶν ἦν οὐ τῶν ἀφανεστάτων. 

3 βαρβάρων... Ἑλλήνων Ιἰρτὶ ἀδίοτίοτοβ: βάρβαρον... ἕλλην ὧν πιοϊίοτεβ. [ 8 ἕνεκα Ὀϊπάοτῖ ἰ πρῶτον 
ΒεκΚΙκοσ [τὸ τοιαύτην Ηδετνεγάθη Ρ. 51: αὐτὴν οοαϊοο5 

λογώτατα τῶν ἐν Ἕλλησι πλήν τε δὴ τοῦ ᾿Αθήνησι᾽ 

τοῦτο γὰρ μεγέθει τε καὶ ἐς τῆν πᾶσαν ὑπερῆρκε 

κατασκευήν, ἀνὴρ δὲ ᾿Αθηναῖος ἐποίησεν ἫἭρῴδης ἐς 

μνήμην ἀποθανούσης γυναικός (α. ἔετε 160). ἐμοὶ δὲ 

ἐν τῇ ᾿Ατθίδι συγγραφῇ τὸ ἐς τοῦτο παρείθη τὸ 

ὠδεῖον, ὅτι πρότερον ἔτι ἐξείργαστό μοι τὰ ἐς ᾿Αθη- 

ναίους ἢ ὑπῆρκτο ἫἭρῴδης τοῦ οἰκοδομήματος. ᾿ 

ῬΗΙΠΙΟΒΤΒΑΤΥΞ αἱζ. ΒορΒϊβῖ, 2, 1, 5. ἀνέθηκεν Ἡρῴδης 

᾿Αθηναίοις καὶ τὸ ἐπὶ Ῥηηγίλλῃ θέατρον κέδρου ξυν- 

θεὶς τὸν ὄροφον, ἡ δὲ ὕλη καὶ ἐν ἀγαλματοποιίαις 

σπουδαία... ἀξιούσθω δέ λόγου καὶ τὸ ὑπωρόφιον 

θέατρον ὃ ἐδείματο Κορινθίοις, παρὰ πολὺ μὲν τοῦ 

᾿Αθήνησιν, ἐν ὀλίγοις δὲ τῶν παρ᾽ ἄλλοις ἐπαινου- 

μένων. 8 θέατρον τοιοῦτον. [[[ ϑὅνιθαπ ἫἪρώδης, 

Ἰούλιος... καὶ στάδιον κατεσκευάσατο ᾿Αθηναίοις καὶ 

θέατρον ὑπωρόφιον. [[ ([. ἴὰῦ. ΧΧ ΧΗ, 

Ι Θέμις] ΟἿΑ, ΠὨΙ, .329 ᾿(ΔῈ 2) ᾿Θέϊμις]} 31:18. 

250 Γῆ Θέμις. 323 ᾿Αθηνᾶ Θέμις. [[| (Οἵ, ΡΑΥΒΑΝΙΑΒ 

2, 27 (ἀς Ἐρίἀαυτίοσιπι ἴαπο Δ θβουϊαρὶ), 4 ἀρχαία στήλη, 

ἵππους δὲ Ἱππόλυτον ἀναθεῖναι τῷ θεὼ φησὶν 

εἴκοσι. 5 θέατρον ἐν τῷ ἱερῶ.... ἐντὸς δὲ τοῦ 

ἄλσους... ᾿Αφροδίτης ἱερὸν καὶ Θέμιδος .. καὶ 

κρήνη. 

3 καταραί) ΡΑΝΒΑΝΙΑΒ 2, 27, 4 τεθνεῶτα ἹἽππο- 

λυτον ἐκ τῶν Θησέως ἀρῶν ἀνέστησεν ᾿Ασκληπιός. 

ἃ Ἱππολύτου τάφος) ΟἿ, ῬΑΥΒΑΝΙΑΒ 2,32 (46 

Ττορζοηϊοσγιπὶ ἴαπο Ηΐρροϊγι), 3 στάδιόν ἐστιν ἹἽππὸο- 

λύτου καλούμενον καὶ ναὸς ὑπὲρ αὐτοῦ ᾽Αφρο- 

δίτης Κατασκοπίας᾽" αὐτόθεν γάρ, ὁπότε γυμνάζοιτο 

ὁ Ἱππόλυτος, ἀπέβλεπεν ἐς αὐτὸν ἐρῶσα ἡ Φαίδρα. 

ἐνταῦθα ἔτι πεφύκει ἡ μυρσίνη, τὰ φύλλα ἰὑς καὶ 

πρότερον ἔγραψα ἔχοισα τετρυπημένα' καὶ ἡνίκα 

ἠπορεῖτο ἡ Φαίδρα καὶ ῥᾳστιύνην τῷ ἔρωτι οὐδεμίαν 

εὕρισκεν, ἐς ταύτης τὰ φύλλα ἐσιναμώρει τῆς μυρ- 

σίνης. 4 ἔστι δὲ καὶ τάφος Φαίδρας, ἀπέχει δὲ οὐ 

πολὺ τοῦ Ἵππολύτου μνήματος" τὸ δὲ οὐ πόρρω 

κέχωσται τῆς μυρσίνης. τοῦ δὲ ᾿Ασκληπιοῦ τὸ 

ἄγαλμα ἐποίησε μὲν Τιμόθεος, Τροιζήνιοι δὲ οὐκ 

᾿Ασκληπιὸν ἀλλὰ εἰκόνα Ἱππολύτου φασὶν εἶναι. καὶ 

οἰκίαν ἰδὼν οἷδα Ἱππολύτου: πρὸ δὲ αὐτῆς ἐστὶν 

Ἡράκλειος καλουμένη κρήνη. 

᾿Αφροδίτη ἐπὶ Ἱππολύτῳ) ΟΙΔΟῚΙ, 212 (τεπὰρ. 4 ἢ 

ἘΦ} Ῥεϊορ.) [᾿Αφροδ]ίτες ἐ[πὶ ἹἹπ]πολύτο[ι]. ἘΚ ΕΙΡῚ- 

θῈ5 Ηἰρροϊ. 30 πέτραν παρ᾽ αὐτὴν ΤΤαλλάδος κατό- 

ψιον Γῆς τῆσδε ναὸν Κύπριδος ἐγκαθείσατο (ῬΒαράτα), 

Ἐρῶσ᾽ ἔρωτ᾽ ἔκδημον - ἹἹππολύτῳ δ᾽ ἔπι Τὸ λοῖπον 

ὠνόμαζεν (Μείπεκο: ὠνόμαζον εοοάϊος5) ἱδρῦσθαι θεάν. 

Ι ΒΟΗΘΟῚ. 30 ᾿Αφροδίτης ναὸν ἱδρύσασθαι τὴν Φαΐδραν 

φησίν, ἐκάλεσε δὲ ᾿Αφροδίτην ἐφ᾽ ᾿Ιππολύτῳ᾽ ὃν (μεὶ 

οὐ. 16] ἴσως 6] ἣν ᾿ἰδτὶ ὃ νῦν ϑοδυνατιζ)ὺ) καὶ Ἵππο- 

λύτειον καλοῦσιν. [32 ἐν γὰρ τῇ ἀκροπόλει ἱδρύ- 

σατο ᾿Αφροδίτης ναὸν ἐπὶ αὐτῷ (κακῷ Ἰ᾿ϊδτὶ) [Ἵππο- 

λύτῳ] (οοττ. ΔΝ Ἰαπιου χ),  ὈΙΟΌΟΚΥ͂Β 4, 62 Φαῖδρα 

διὰ τὸ κάλλος ἐρασθεῖσα αὐτοῦ τότε μὲν ἀπελθόντος 

εἰς Τροιζῆνα ἱδρύσατο ἱερὸν ᾿Αφροδίτης παρὰ τὴν 

ἀκρόπολιν, ὅθεν ἦν καθορᾶν τὴν Τροιζῆνα. ᾿ 

ἈΑΒΟΙΕΡΙΑΡΕΒ ἃρ. 5680). οι. ἃ 321 Φαῖδρα ἐρωτικῶς 

διατεθεῖσα τοῦ ἹἹππολύτου.. τὸ μὲν πρῶτον ἱερὸν 

᾿Αφροδίτης ἐν ᾿Αθήναις ἱδρύσατο, τὸ νῦν Ἱππολύτειον 

καλούμενον. [| ΤΖΕΥΎΖΕΒ δὰ Τιγοορδν. 1329 ιὑκοδόμησε 

ναὸν τῇ ᾿Αφροδίτῃ, ἐριυτικὸν (ἐρωτικῶς ἢ αὐτὸν 

καλέσασα. 

μυρσίνη) εἴ, δὰ ἃ, 4. 9 

᾿Αφροδίτη ΤΠ ἀνδημος) ΗΠ ΑἘΡΟΘΚΑΤΙΟΝ 77ἀν- 12 

δημος ᾿Αφροδίτη. Ὑπερείδης ἐν τῷ κατὰ ἸΤατροκλέους, 

εἰ γνήσιος. ᾿Απολλόδωρος ἐν τῷ περὶ θεῶν πάνδη- 
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Ἔστι δὲ καὶ Γῆς Κουροτρόφου καὶ Δήμητρος ἱερὸν Χλόης" τὰ δὲ ἐς τὰς ἐπω- (22) 

γυμίας ἔστιν αὐτῶν διδαχθῆναι τοῖς ἱερεῦσιν ἐλθόντα ἐς λότους. 

Ἐς δὲ τὴν ἀκρόπολίν ἐστιν ἔσοδος μία᾽ ἑτέραν δὲ οὐ παρέχεται, πᾶσα ἀπότομος 4 

οὖσα καὶ τεῖχος ἔχουσα ἐχυρόν. 

μόν φησιν ᾿Αθήνησιν κληθῆναι τὴν ἀφιδρυθεῖσαν 

περὶ τὴν ἀρχαίαν ἀγορὰν διὰ τὸ ἐνταῦθα πάντα 

τὸν δῆμον συνάγεσθαι τὸ παλαιὸν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις, 

ἃς ἐκάλουν ἀγοράς. Νίκανδρος ἐν ς΄ (ἐν τρίτῳ ΑἸτβε- 

Πδᾶθι5) Κολοφωνιακῶν Σόλωνά φησι σώματα ἀτορά- 

σαντα εὐπρεπῆ ἐπὶ στέγης στῆσαι διὰ τοὺς νέους καὶ 

ἐκ τῶν περιγενομένων χρημάτων ἱδρύσασθαι ᾽Αφρο- 

δίτῆς ΤΤανδήμου ἱερόν. (εἴ, ΑΤΗΒΝΑΒΥΞΒ 13 Ρ. 5694.) ᾿ 

ΘΙ ΤΥ; Σ, 22 215. (ρ1 85. ἰοστολ (ἃ. ποθὴ! « ὁδόρος “μ᾿ 

ἀνέθεκ᾽ ᾿Αφροδίτει δὸρον ἀπαρχέν : : ΠΠότνια, τὸν ἀγα- 

θὸν τὸν σὺ δὸς ἀφθονίαν : : Οἵ τε λέγ[ο]σι λόγος 

ἀδίκ(ο)ς φσευδᾶς κα[τ]᾿ ἐκ[ένο] Τόν - - [|| (14. ΤΙΝ, 2, 

[5316 ἴῃ ερίβίυ]ο (βαθο, ΓΝ) Τόνδε σοι, ὦ μεγάλη 

σεμνὴ Πάνδημε ᾿Αφρί[οδίτη -- --- Δήμου μὲν δώροις, 

εἰκόσιν ἡμετέραις. ᾿Αρχῖνος ᾿Αλυπήτ[ο]υ Σκαμβωνίδης, 

Μενεκράτεια Δεξικράτους ᾿Ικαριέως θυγάτηρ ἱέρεια 

τῆς [Ἀφροδίτης τῆς ΤΠανδήμου - - - Δ]εξικράτους Ἰκα- 

ριέως θυγάτηρ, ᾿Αρχίνου δὲ μήτηρ. [| ΟΙΑ. ΓΝ. 2, 314ς 

ἐπὶ ἱερείας Ηγησιπύλης. ἐπ᾽ Εὐθίου ἄρχοντος (283)... 

Καλλίας [Λυ]σιμάχου Ἕρμειος εἴπεν᾽ ὅ[π)]ως ἂν οἱ ἀστυ- 

νόμοι οἱ ἀεὶ λανχίάνοντες ἐπιμέλειαν ποιῶντα[ι) τοῦ 

ἱεροῦ τῆς ᾿Αφροδίτης τῆς ΤΤάνδημου κατὰ τὰ πάτρια... 

δεδόχθαι τῆι βουλῆι, τοὺς προέδρους .. προσαγαγεῖν τὸν 

[ο]ϊκεῖον τῆς ἱερείας... γνώμην δὲ ξυνβάλλε[σθαι] τῆς 

βουλῆς εἰς τὸν δῆμον ὅ(τ]ι δοκεῖ τῆι βουλῆι, τοὺς 

ἀστυνόμους τοὺς ἀεὶ λαχόντας, ὅταν ἧι ἡ πομπὴ τῆι 

᾿Αφροδίτηι τέι Πανδήμωι, παρασκευάζειν εἰς κάθαρσι[ν] 

τοῦ ἱεροῦ περιστερὰν καὶ περιαλείϊἵψαι) τοὺς βωμοὺς 

καὶ πιττῶσαι τὰς [ὀροφὰς] καὶ λοῦσαι τὰ ἕδη᾽ 

παραϊσκευάσαι δὲ κα]ὶ πορφύραν ὁλκὴν ΕΕ΄--- 

ΤΤειθ ὦ] (ΙΑ. 111 (ΑἘῈ 2), 351 ὑμνητρίας 

Νύσα[ς] τροφοῦ ..... ΤΤειθοῦς. [[ἸΞΟΘΒΑΤΕΞ 15, 249 

τὴν ΤΙειθὼὺ μίαν τῶν θεῶν νομίζουσιν εἶναι καὶ τὴν 

πόλιν ὁρῶσι καθ᾽ ἕκαστον τὸν ἐνιαυτὸν θυσίαν αὐτῇ 

ποιουμένην. 

Γῆ Κουροτρόφος)] ὥὅνιραπ Κουροτρόφος Γῆ. 

ταύτῃ θῦσαί φασι πρῶτον Ἐριχθόνιον ἐν ἀκρο- 

πόλει καὶ βωμὸν ἱδρύσασθαι. (εἴ, ΑΔ 14.}}} ΟἸΑ, Τ, 4 

[Γέι Κο 1θρ)]οτρόφοι ἐμι{- - χο Ἱτ]ρος. [| ΤᾺ, ΤΝ,,1, 5556 

(Ρ. 55) ἰοτπηΐπυθ [Κ]ορο[τ]ρόφ[ο] τε] -[τον]. [1 ᾿Αθήν. ΝῚ 

Ρ. 147 [Κ]Ίουροτρόφιον. 148 [Κο]υροτρ[όφιον] (κεῖ. 

Ἐοπμ,). ΟἿΑ, 11, 481 (πιεὰ, 58ες, 1), 59 (ερβεθὶ ἔθυσαν) 

τὰ ἐξιτητήρια ἐν ἀκροπόλει τῆι τε ᾿Αθηνᾶι τῆι ΤΤο- 

λιάδι καὶ τῆι Κουρί[οτρόϊφωι καὶ τῆι ἸΤανδρόσζωι 

καὶ! ἐκαλλιέρησαν. [| Δελτ. 1889 Ρ. 130 τὴν Κουρο- 

τρόφον. [| ΟἸΔ, ΠῚ, 411 εἴσοδος πρὸς σηκὸν Βλαύτης 

καὶ Κουροτρόφου ἀνει[μ]ένη τῷ δήμωι. [ ἩΒΒΥΘΠΙΥΒ 

Βλαύτη᾽ τόπος ᾿Αθήνησι. (οἴ, ΡΟΤΙνΧ 7, 87 ἥρως ᾿Αθή- 

νήησιν ὁ ἐπὶ βλαύτῃ.) 

Δημήτηρ Χλόη] ΔΕΙΒΤΟΡΠΑΝΕΝ Τγϑιδίν, 83 5 

παρὰ τὸ τῆς Χλόης. [ 50Η01.. Χλόης Δήμητρος ἱερὸν 

ἐν ἀκροπόλει, ἐν ὦ οἱ ᾿Αθηναῖοι θύουσι μηνὸς 

Θαργηλιῶνος, ὡς Φιλόχορός φησιν ἐν ς΄. [| 50ΗΟΙ,. 

ΒΟΡῊΗ, Οεβά. (ο]. τόοο Εὐχλόου Δήμητρος ἱερόν ἐστι 

πρὸς τῇ ἀκροπόλει. καὶ Εὔπολις Μαρικᾷ᾽ ᾿Αλλ’ 

εὐθὺ πόλεως εἶμι" θῦσαι γάρ με δεῖ Κριὸν Χλόῃ Δή- 

μητρι. ... θύουσι τε Θαργηλιῶνος ἕκτῃ. ((ΙΑ. 1Π, 

191 Δήμητρι Εὐχλόῃ.)  ΟΟΕΝνΥν5 28 περὶ τὸ ἔαρ 

τῇ Χλόῃ Δήμητρι θύουσι μετὰ παιδιᾶς καὶ χαρᾶς, 

ἰδόντες χλοάζοντα καὶ ἀφθονίας αὐτοῖς ἐλπίδα ὑπο- 

δεικνύντα. [| (ΙΑ. Πρ, 375, 6 (ϑαες, ΠῚ πα[ρὰ] τὸν 

νη ει τῆς Διὴ ματος: (δε οἱ ΔῈΣ Ζ, «256. 

ΟΙΑ, Π, 631, τό Δήμητρος Χλόης ἱερε[ίαι ἱερώ- 

συνα] - - ἐπὶ δὲ τὴν τράπεζαν -- [|| (ΙΔ. ΠΙ, 349 

(ΔΕ 2). Δελτ. ι889 Ρ. 130 Δημήτηρ Χλόη. (ΓΙΑ. 

2.5; τϑειίβαδο, ΕΝ) [Δήμη]τρος τῆϊς ΧΊἸλοί[ης. 

Δελτ. 1889 Ρ. 130 Δήμητρι Χλόῃ καὶ Κόρῃ τὴν 

Κουροτρόφον Εἰσίδοτος ἀνέθηκεν κατ᾽ ὄνειρον. ἡ 

“λόγι, Π7ελοῖί, 1893. Ρ. 192 (ϑαες, 1 Ρ. (ῃγ.) Φοῖβος 

᾿Αθηναίοις Δελφοὺς ναίων τάδε [εἶπεν]. 2 Ἔστιν σοι 

παρ᾽ ἄκρας πόλεως παρα-ὧὖ --οὁἡὁ ὃ-- --΄ἷ!  Δη- 

μητρὸς Χλοίης ἱερὸν Κού[ίρης τε μακαίρας], 

Οὗ πρῶτον στάχυς εὐξή[θη ζειῶὼν ἰεράων], δ“Ας πρό- 

τεροι πατίέρες - -Ἰ Τἱδρύσίαντο - -- δ - - ἀπαρχάς - -. 

Βουζύγιος ἄροτος7 ΡΙΥΤΑΒΟΗΥΒ 

Ρίδθς, 42 ᾿Αθηναῖοι τρεῖς ἀρότους ἱεροὺς ἄγουσι, 

πρῶτον ἐπὶ Σκίρῳ.., δεύτερον ἐν τῇ Ῥαρίᾳ, τρίτον 

ὑπὸ πόλιν, τὸν καλούμενον Βουζύγιον. [[| ΔΕΙΞΤΙΡΕΚ 

37, 16 (2 Ρ. 20.) Βουζύγης τις ὑπῆλθέ με τῶν 

ἐξ ἀκροπόλεως, καὶ ὡς οὐκ ἣν τῷ γεωργῷ οὔτε 

τὸ ἄροτρον οὔτ᾽, ἐπειδὴ καὶ τὸ ἄροτρον, τό γε ζεῦξαι 

τοὺς βοῦς, εἰ μὴ ἐπιφροσύνην δῶκε γλαυκῶπις ᾿Αθήνη 

(Ηοπι. ε 437). [ 50Η01,. ΔΕΒΟΗΙΝΙΚ. 2, 78 τοῦ Βου- 

ζύγου] τοῦ ὄντος ἐκ τοῦ γένους τῶν Βουζυγῶν᾽ ἕν 

γὰρ ἣν καὶ τοῦτο τένος τιμώμενον παρὰ τοῖς ᾿Αθη- 

ναίοις, ἐξ οὗ ἐγίνετο ἡ ἱέρεια τῆς ᾿Αθηνᾶς. Βουζύγης 

δὲ ἐκλήθη Ἐπιμενίδης ᾿Αθηναίων τῶν πάλαι, ὅστις 

πρῶτος ζεῦγος βοιὼν ἔζευξεν᾽ ὅθεν καὶ τὸ ἄροτρον 

αὐτοῦ ἀνέκειτο ἐν τῇ ἀκροπόλει πρὸς μνήμην. 

ΟΥ, ΘΝ ΑΒ. Ἐπιμενίδης ... υἱὸς Βλάστας, Κρὴς ἀπὸ 

Κνωσσοῦ. 

ἀκρόπολις] ΟΠΑΟΝΙΝΜ ἂρ. Ἡδτοὰ, 7, 140 

πόλιος τροχοειδέος ἄκρα κάρηνα. [0 ΑΠΙΒΤΟΡΗΛΝΕΒ 

1γ5, 480 ὅ τι βουλόμεναί ποτε τὴν Κραναὰν κατέ- 
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(22) 4 

᾿ὑν υω 

42 ΡΕΚΟΡΥΤΓΆΞΕΑ 

Τὰ δὲ ΠΤροπύλαια λίθου λευκοῦ τὴν ὀροφὴν ἔχει, (ἣ» κόσμῳ καὶ μεγέθει τῶν λίθων 

μέχρι γε "καὶ ἐμοῦ προεῖχε. 

19 ἣ ϑομιθατί: καὶ οοάϊοο5 ἣ καὶ ΜΙίοβαςρΙ 5 Ἄλον, Μὰ, 1876 Ρ. 283 

λαβον, Ἐφ᾽ ὅ τι τε μεγαλόπετρον, ἄβατον ἀκρόπολιν, 

Ἱερὸν τέμενος. [Ὁ ΟΒΑΟΥΤΥΜ δρᾶ Ἡδτοά. γ, τ4τ Κέ- 

κροπος οὖρος. [ ΟΥΙΡΙΥᾺ πιεῖ. δ, 70 (δογοῤία ἀγα, 

15) 427 Οεογοῤίαε γος. 1 ΘΤΒΑΒΟ 0 Ρ. 397 Κέκροπα 

πριτον εἰς δώδεκα πόλεις συνοικίσαι (φησὶ Φιλόχορος), 

ὧν ὀνόματα Κεκροπία κ. τ. λ. [ ῬΙΙΝΙΥΒ 7, 194 οδῥίαάτενε 

ΟεεγοβἘ α 5 αῤῥεϊαμῖέ Οεοσγοῤίανι φιέαδ γιτέγις ἐσέ ἀνὰ 

«Αἐλονῖς, 1 ΕΝΕΙΡΙΘΕΣΝ Ιοη, 1434 ᾿Αθάνας σκόπελος. ᾿ 

12 Ταλλάδος ὄχθος. [| Ηἱρροὶ. 30 πέτρα ΤΠαλλάδος. ᾿ 

ΨΑΙΕΕΙΥΒ ΜΑΧ. 5, 3, οχῖ. 3 ἐχοεῖδα γαερίαιίς Ῥαϊίαάίς 

ἀγα. ] ἨΙΜΒΕΙΥΕ οτ. 3, 12 ὁ κολωνὸς τῆς Π͵Ἂαλλάδος. 

1 560ηοι,.. Εν ΕΙΡ. Ηΐρροὶ. 33 πέτραν ΤἸΤαλλάδος φησὶ 

τὸ ἐν τῇ ᾿Αττικῇ Γλαυκώπιον, οὗ Καλλίμαχος ἐν 

“Ἑκάλῃ μέμνηται (ΞοΒο!. Ηοπι. Ε 422 ἥ τ᾽ (ἐπ᾽) ἄκρης 

(πόλιος) θιναῖς Γλαυκώπιον ἵζει, οοττ. ΟΒοΒποίάετ), 

περὶ δὲ (τοῦ τὸ ἱερὸν Γλαυκώπιον καλεῖσθαι ἀπὸ 

τοῦ ἐπωνύμου ς(Γλαύκωπος 5ει Γλαύκου... [ΕΤΥΜ. Μ. 

Γλαυκώπιον᾽ τὴν ἀκρόπολιν οἱ ἀρχαῖοι" ἢ τὸ ἐν ἀκρο- 

πόλει τῆς ᾿Αθηνᾶς ἱερόν. [ ΕΥΒΎΑΤΗΙΥΒ δά Ηοσπι. β 398 

ὅτι ἀπὸ τοῦ γλαυκῶπις Γλαυκιύπιον ἡ ̓ Αττικὴ ἐλέχθη 

ἀκρόπολις ἢ καὶ ἁπλῶς, δηλοῦσιν οἱ παλαιοί.  ΕτΥ- 

ΜΟΙ... ΜΑανΝ. Γλαυκῶπις"... ἢ ἀπὸ τοῦ Γλαυκωπίου 

ὄρους, ὃ Λυκαβηττὸς καλεῖται. [ 5ΞΤΥΒΑΒΟ 7 Ρ. 299 

ἄλλους αἰτιᾶται (ΑΡο]]οάοτι5) ψεύσασθαι περὶ... Γλαυ- 

κωπίου ἐν ᾿Αθήναις. [|| Ο1π {{{ι115 Αἰεοῖϊβ. βαθοῦ ααϊπεὶ 

ἀκροπόλεως ποπιοη ἀδ ἃῖοε Αἰμεπίθπβίαπι τπϑιυγρϑίιπι ἴδπὶ 

τασιηι εὲ (ΟἿΑ, 1, 32.3, 4 εὐ 1Ο. 68, 11) ἀυδῆθ Ῥοϑβὲ 

ΕΟ Ι415. ἀππὰπιὶ πόλεις ποσαθυ]απη, οἷ Ἔχθπιρία ἰπ πὰς 

6 Ροβί ῥᾶοεπὶ ἃ τέϑρε πηϊβδαπὶ (3876) ἀεδβοίαπι (αἱ οἴ. 

Χεη. εἰ 27 δε ὑεῖ, 5. ἘΖ. ᾿ἸΑεβοῖς Σ, ὍΣ. 

Ασϊϑίοι. ἀθ σὲ ρυῦ]. ΑἸ, 8.,;.4. 24, 3. ΟἿΑ. ΤΙ, 398). 

ἔσοδος] ΗἩΒΕΒΟΡΟΥΥ5 ὅ, 53 ὄπισθε τῶν πυ- 

λέων καὶ τῆς ἀνόδου. [|| ΤΟΥΟΙΑΝΥ͂Β Ρΐβο. 42 (δὰ ο. 

21, 30) ἡ ἄνοδος. || ΑΕΙΞΤΟΡΗΑΝΕΝ [γϑβίβίσ. 286. ᾿Αλλ᾽ 

αὐτὸ γάρ μοι τῆς ὁδοῦ Λοιπόν ἐστι χωρίον Τὸ πρὸς 

πόλιν, τὸ σιμὸν οἵ σπουδὴν ἔχω. [| [Π᾽΄Οα ΒΝῈ5] ορίϑβι, 

30 (ϑοογαίθβ)Θ ἀπαναστὰς τῶν θάκων ἦγεν ἡμᾶς εἰς 

ἄστυ καὶ δι᾽ αὐτοῦ εὐθὺς εἰς τὴν ἀκρόπολιν. καὶ ἐπεὶ 

ἀγχοῦ ἐγενόμεθα, ἐπιδείκνυσιν ἡμῖν δύο τινὲ ὁδὼ 

ἀναφερούσα, τὴν μὲν ὀλίγην προσάντη τε καὶ δύσκολον, 

τὴν δὲ πολλὴν λείαν τε καὶ ῥᾳδίαν καθιστάς, ἅμα γὰρ 

“αἱ μὲν εἰς τὴν ἀκρόπολιν᾽᾽ εἶπε “φέρουσαι ὀδοί εἰσιν 

αὗται κ., τ. λ. 

ΑἘἙΙΒΤΟΤΕΙΕΝ (ὁ τὸ 00], Ατὰ, 24, 3 ἐν [τῇ] 

πόλει φρουροὶ ν΄, || (ΙΑ. Τ1Π|, 3908 [ἀκ]ροφύλα-: 

[κες]. || 3906 [τῶν ἀϊκροφυλά[ζκων] - - καὶ τῶν πυ- 

[χλωρῶν]. [| ΟἿΑ, ΠῚ, τ284 Εν, δὶ πυλωροὶ - - ΠΙ ὁπλιος] 

Κ[ορνήλιος] Σ[άτυρο]ς Κη[φ]ισιεύς, ἐφ᾽ ὧν καὶ τὸ 

ΔηΔΌ. 7, 

ἔργον τῆς ἀναβάσεως ἐγένετο. [ἰ 1285 πυ- 

λωροὶ ἐφ] ὧν καὶ τὸ [ἔργον τῆς ἀναβάσεως ἐτγέ- 

νετὸ] Δημήτριος Συβρίδης, ΤΤόπλιος Κορνήλιος Σά- 

τίυρος] Κηφισιεύς. Ἰ ἠοπαΐεδον, βεγί. Αξαά. τ887 

Ρ. τοῦ π. τ6 πυλωρο[ὶ] τὸ ἑνδέκατίον] ΤΤρωτογένης 

- -- Αζηνιεύς, αφ. (ἄμ[εμπτο.] Ἔφημ. ἀρχ. 1885 Ρ. 64). 

ἐπὶ ἄρχοντος Χρυσ[ίπ]που πυλωροὶ Αλεξις ᾿Αφρο- 

δεισίο[υ] Σκαμβωνίδης, Εἰσίδωρος Σωσικίρά)τους Ἐρ- 

χιεύς, ἄμεμπτοι. [| ἰδἰά. Ρ. 1062 π. 5. [πυ]λωροὶ - - 

Φιλαίδης, .. ὀδωρος - - [Φιλ]αίδης. [ Δελτ. 1889 Ρ. 53 

πῃ. 9 [πυλωροὶ] - - λίο[υ] ᾿Αζηνιεύς, ᾿Απολλόδω[ρ]ος 

Θεοφράστου Τ]Ἕαιανιεύς, σαλπικτὴς Δημήτριος ἸΠολυ- 

ξένου ᾿Απολλωνιεύς. [ ΟἿΑ. ΠΙ, 3907 - - θεᾶι πυλίω)- 
ροὺς ἀνέθεσαν. (μὶ ἀἰτ]ϊ οπλπθβ δά πηβάϊαπιη ἔεσε βδεοα- 

ἴὰπιὶ 1 ρ. ΟΒγ. π. βρβοίδπι). [ 159 ἰπχία τηοπυμηβηζαπι 

Αρτῖρρᾶβ 5ο]οὸ ἰεβῖβ Ῥίτίαςθ : ̓Απόλλωνι ᾿Αγυιε[1] ᾿Αγυιέωι 

Ριιι.) τὸν βωμὸν οἱ πυλωροὶ Λι--. {[ ΜΑΞΒΙΝΥΕ 

αἷς, Ῥτοο, τὸ (ΔΑ 245) ὁ θυρωρὸς τὰς κλεὶς ἐπιτι- 

θέναι μέλλων ταῖς θύραις. [|| (ΙΑ. 1Π|, 8:6 (ΔΑ 237) 

τῷ φρουρίῳ ὃ οἰκείοις ἀναλώμασιν κατεσκεύασεν. 

|| ΟἸΑ. 11, 398 (ΛΑ 238) Φλ. Σεπτίμιος Μαρκελλεῖνος 

φλαμ(ὴν) καὶ ἀπὸ ἀγωνοθετῶν ἐκ τῶν ἰδίων τοὺς 

πυλῶνας τῇ πόλι. 

τεῖχος] οἷ εὐ 28, 12. 566. 

Προπύλαια)] ΑΚΙΒΤΟΤΕΙΕΝ ἀδ τὸ ρῃδὶ. Αἴ. 

15, 4 (ΔΑ 30) τὸ πρόπυλον τῆς ἀκροπόλειυς. ᾿ 

ῬΟΙΠΥΑΕΝΥ͂Β 1, 21,2 (ΑΑ 31) τὸ Προπύλαιον. 

ΗΒΕΒΟΡΟΥΤΥΣ 5, 77 (ΑΔ 43) τὰ προπύλαια τὰ ἐν τῇ 

ἀκροπόλι. [Π Ὀ ΗἩΔΑΕΡΟΟΚΝΑΤΙΟΝ ἸΤροπύλαια ταῦτα᾽ 

Δημοσθένης Φιλιππικοῖς. .. . περὶ δὲ τῶν προπυ- 

λαίων τῆς ἀκροπόλεως ὡς ἐπὶ Εὐθυμένους ἄρ- 

χοντος (437,6) οἰκοδομεῖν ἤρξαντο ᾿Αθηναῖοι (εἴ. ΔῈ 5) 

Μνησικλέους ἀρχιτεκτονοῦντος ἄλλοι τε ἰστορήκασι 

καὶ Φιλόχορος ἐν τῇ δ΄. Ἡλίοδωρος δ᾽ ἐν α΄ περὶ 

τῆς ᾿Αθήνησιν ἀκροπόλεως μεθ᾽ ἕτερα καὶ ταῦτά 

φησιν “ἐν ἔτεσι μὲν ε΄ παντελῶς ἐξεποιήθη, τάλαντα 

δὲ ἀνηλιύθη δισχίλια ιβ΄ (παπιθύτπν οοτταρίασθι Ραΐαθαϊς 

ΝΥ δοδϑα δέαώέ ἀδλθε Τὸ Ρ. 526)" ε' δὲ πύλας 

ἐποίησαν, δι᾿ (ὧν εἰς τὴν ἀκρόπολιν εἰσίασιν". (εἴ. 

Ῥηον ὅνι.) ΤΉ ΟΥ ΙΝ 3,13 τὰ γὰρ πλεῖστα τριᾶὰ- 

κοσίων δέοντα μύρια ἐγένετο, ἀφ᾽ (ὧν ἔς τε τὰ προ- 

πύλαια τῆς ἀκροπόλεως καὶ τἄλλα οἰκοδομήματα καὶ 

ἐς ἸΤοτείδαιαν ἀπανηλιύθη. [[ ΘΙΟΡΟΆΚΥΒ 19, 40 ἐκείνων 

(τῶν μετακεκομισμένιων ἐκ Δήλου χρημάτων) ὄντων 

μυρίων ταλάντιυν ἀπανήλωτο πρὸς τὴν κατασκευὴν 

τῶν ΤΤροπυλαίων καὶ τὴν ΤΤοτιδαίας πολιορκίαν τετραὰ- 

κισχίλια τάλαντα. ὀ- θτὼ ΟΗΚΥΒΟΒΥΟΜΥΝ 9 Ρ. ὃς Ἀ. 

τὰ προπύλαια τῆς ἀκροπόλεως καὶ τὸ Ὀλυμπιεῖον ἀπὸ 

30 
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Τὰς μὲν εἰκόνας τῶν ἱππέων οὐκ ἔχω σαφῶς εἰπεῖν εἴτε οἱ παῖδές εἰσιν οἱ Ξενο- 

φῶντος εἴτε ἄλλως (ἐς) εὐπρέπειαν πεποιημέναι" τῶν δὲ ΤΤροπυλαίων ἐν δεξιᾷ Νίκης ἐστὶν 

22 ἐς οπ. οοάϊορ5 

πλειόνων ἢ μυρίων ταλάντων. [|1 ων ΤΑΉΟΗΝΒ ῬοΥΪΟ], 13 

τὰ δὲ προπύλαια τῆς ἀκροπόλεως ἐξειργάσθη μὲν ἐν 

πενταετίᾳ Μνησικλέους ἀρχιτεκτονοῦντος. [] ΤΥ ΝΟΥ Β 

ἔτ, 58 Β]. Τερικλῆς ὁ... τὰ ΤΤροπύλαια καὶ τὸ ᾿Ωιδεῖον 

καὶ τὸ Ἑ κατόμπεδον οἰκοδομήσας. [| ῬΙΝΤΑΒΟΗΥΒ ἀκ 

ϑ]οχυία Αἴ. 8 τὰ Τροπύλαια Περικλῆς ἀνέστησε καὶ 

τοὺς Ἑκατομπέδους. [[ ΟἸΟΘΕΠΝΟ 46 οὔ, 2, 60 “λαίἐεγειες 

2εγ»ηοέγίς, ψεῖ ἢ εγίσίονρι, φγίμείῤενε Ογαεοίαε, τεξέπῤῥεγαί, 

φεοα Ἰαγιέαηι ῥεοιεγιϊαηι γι ῥγαεφοίαγα ε{α γοῤγέαεα 

τογεϊεοεγεΐ, Π ΗΥΜΕΕΙΥΑ εοὶ, 31, 8 ἸΤερικλεῖ μὲν ΤΤροπύ- 

λαια πρὸς φιλοτιμίαν ἤρκει καὶ ΤΤαρθενών. [[ ΑΒΙΒΤΟ- 

ΡΗΑΝΕΒ [γϑβιβίσ. 310 Κἂν μὴ καλούντων τοὺς μοχλοὺς 

χαλῶσιν αἱ γυναῖκες, Ἐμπιμπράναι χρὴ τὰς θύρας. 

264 μόχλοις δὲ καὶ κλήθροισιν Τὰ ΤΤροπύλαια πακτοῦν. 

ΘΕΜΟΞΤΗΕΝΕΝ 22, 13 οἱ τὰ Προπύλαια καὶ τὸν 

ΤΤαρθενῶνα οἰκοδομήσαντες ἐκεῖνοι καὶ τᾶλλα ἀπὸ 

τῶν βαρβάρων ἱερὰ κοσμήσαντες, ἐφ᾽ οἷς φιλοτι- 

μούμεθα πάντες εἰκότως. [ γ6 ἀφ᾽ ὧν κτήματα ἀθά- 

νατα αὐτῷ (τῷ δήμῳ) περίεστι, τὰ μὲν τῶν ἔργων 

ἡ μνήμη, τὰ δὲ τῶν ἀναθημάτων τῶν ἐπ᾽ ἐκείνοις 

σταθέντων τὸ κάλλος, ΤΤροπύλαια ταῦτα, ὁ ΤΠ]αρθενών, 

στοαί, νεώσοικοι. [| ΤΟ ἘΜ 23, 207 τὰ τῆς πόλεως οἰκο- 

δομήματα καὶ κατασκευάσματα τηλικαῦτα καὶ τοιαῦτα 

ὥστε μηδενὶ τῶν ἐπιγιγνομένων ὑπερβολὴν λελεῖφθαι, 

ΤΤροπύλαια ταῦτα, νεώσοικοι, στοαί, ΤΠΕειραιεύς, τἄλλα 

οἷς κατεσκευασμένην ὁρᾶτε τὴν πόλιν. [| ῬΙΥΤΑΚΟΗΥΒ 

ἄς ο]οτία Αἴῇ, 7 τροπαίοις δὲ παντοδαποῖς ἀναστέ- 

φονται καὶ λαφύροις, ὧν ἀγάλματα καὶ σύμβολα ΤΤαρ- 

θενῶνες ἑκατόμπεδοι, νότια τείχη, νεῶν οἶκοι, ΤΤρο- 

πύλαια. |ϊ ΟἸΟΕΒΕΟ ἀςκ τὰ ρ0}]. 3. 44 γιτερὲ ατεΐ τεθέτες 

“ἰογία εἰμηίαξίς ἀτί δρέσίος γαφείαγα οῤῥιαϊ! ατί ἐλεα- 

ἐγήόγγι, σγηηγιαδία, ῥογέϊες απ Ῥγοῤγέίαεα γιοὀ᾽ἠα ἀπε 

αγχ ἀμί ααριγαγαᾶα οῤέγα ἢλίάίαε απ Ῥίγαξοις {{ὲ6 

για γε γοηι ῥιεό ήσαν ογηείεφαΐ 2  5ΟῊΟΙ,.. ΘΠΕΜΟΒΤΗ. 

3, 25 ταῦτα πάντα ἐποίησαν καὶ ἀνέθεσαν ἀπὸ τῶν 

λαφύρων τῶν Περσικῶν, τὸν δίφρον τὸν ἀργυρόποδα 

τοῦ Ξέρξου καὶ τὸν ἀκινάκην τὸν Μαρδονίου, καὶ τὰ 

προπύλαια τῆς ἀκροπόλεως κατεσκεύασαν καὶ τὴν 

χαλκῆν ᾿Αθηνᾶν καὶ τὴν ἐκ χρυσοῦ καὶ ἐλέφαντος. 1 

θιῸ ΟΗΒΥΒΟΒΊ, 2; Ρ. 85 Ἐ, α᾿ δᾶ ς, 27, 5. [ΠὀΑἼΒΕ:- 

ΝΑΕΥΒ 14. Ρ. 6524. Φοινικίδης ἐν Μισουμένῃ φησίν᾽ 

Μύρτων λέγουσιν καὶ μέλιτος ἐγκώμιον Καὶ τῶν ΤΠρο- 

πυλαίων καὶ τέταρτον ἰσχάδων. 

εἰκόνες τῶν ἱππέων] ΟΙΑ, ΙΝ, ,χ, 4φιδὰ 

(Ρ. 184. ΔΑ 92) Ραθῖίβ ῥσορε 8.α]α5 δᾶ δϑάϊοι]απὶ Μί- 

πετυᾶς Ψίοίοτίας [ἐγεπίεβ (40, ΧΙΧ, 7) Ὃι ἱ᾿{ππ]ὲς ἀπὸ 

τὸν πολεμίον ὑιππαρί[χ]ὀΐν] τὸν Λακεδαιμονίο, Ξενο- 

φῶῦντος, ΤΙρον[άπο].  Λύκζ[ιος ἐϊποίεσεν ᾿Ελευθερεὺς 

Μύρον[ος͵]. ᾿ἰάδηη (ἰζα]ιβ ἴῃ Ροβίϊσα ΠΊΔΥΠΠΟΥΪ5 ἰαοϊς γθοθη- 

του θι5. ἰο πη ροσῖθιι5. γαρϑίϊτι8 οϑί, οἰπβάθιη {{{1]} Δ] ΓΘ. ΠῚ 

ΘΧΘΙΏΡΙΑΥ τα 1] πὶ οχίαϊ (Ρ. 183). [ ΠΙΟΘΈΝΕΒ [.ΔἘΠ- 

ΤΙΝΕ 2, 52 εἵπετο δὲ αὐτῷ (ΣΧ επορμοπε) καὶ γύναιον 

ὄνομα Φιλησία, καθά φησι. Δημήτριος ὁ Μάγνης, καὶ 

δύο υἱεῖς Γρύλλος καὶ Διόδωρος, ὥς φησι Δείναρχος 

ἐν τῷ πρὸς Ξενοφιῦντα ἀποστασίου, οἱ καὶ Διόσ- 

κουροι ἐπεκαλοῦντο. [| Οἵ, Δ ς, 23, 40. 

Νίκης ᾿Απτέρου] ῬΑνΒΑΝΙΑΒ 5, 26, 6 παρὰ 

τὴν ᾿Αθηνᾶν (ΟἸνπιρίας. 'ἴπ ΑἸεἰ46) πεποίηται Νίκη᾽ 

ταύτην Μαντινεῖς ἀνέθεσαν, τὸν πόλεμον δὲ οὐ δη- 

λοῦσιν ἐν τῷ ἐπιγράμματι. Κάλαμις δὲ οὐκ ἔχουσαν 

πτερὰ ποιῆσαι λέγεται ἀπομιμούμενος τὸ ᾿Αθήνησι 

τῆς ᾿Απτέρου καλουμένης ξόανον. [[ 1ΡῈΜ 3, 15, 7 

πέδας ἐστὶν ἔχων ᾿Ενυάλιος, ἄγαλμα ἀρχαῖον. γνώμη 

δὲ Λακεδαιμονίων τε ἐς τοῦτό ἐστι τὸ ἄγαλμα καὶ 

᾿Αθηναίων ἐς τὴν Απτερον καλουμένην Νίκην, τῶν 

μὲν οὔποτε τὸν ᾿Ενυάλιον φεύγοντα οἰχήσεσθαί σφισιν 

ἐνεχόμενον ταῖς πέδαις, ᾿Αθηναίων δὲ τὴν Νίκην 

αὐτόθι ἀεὶ μενεῖν οὐκ ὄντων πτερῶν. τόνδε μέν 

εἰσιν αἱ πόλεις αὗται τὰ ξόανα τὸν τρόπον ἱδρυμέναι 

καὶ ἐπὶ δόξῃ τοιαύτῃ. [[ ἨΑΞΡΟΟΒΑΤΙΟΝ Νίκη ᾿Αθην ἂ᾿ 

Λυκοῦργος ἐν τῷ περὶ τῆς ἱερείας. ὅτι δὲ Νίκης 

᾿Αθηνᾶς ξόανον ἄπτερον, ἔχον ἐν μὲν τῇ δεξιᾷ ῥόαν 

ἐν δὲ τῇ εὐωνύμῳ κράνος, ἐτιμᾶτο παρ᾽ ᾿Αθηναίοις δε- 

δήλωκεν Ἡλίοδωρος (ὁ περιηγητὴς «44. ΡΗΟΤΎ. ϑ5.ν1}.} 

ἐν α΄ περὶ ἀκροπόλεως. [| ΝΙΟΛΕΘΗΥ ΕΒ Δπίμ. Ῥαϊαί. ο, 5.76 

ΤἸΤαρθένε Τριτογένεια, τί τὴν Κύπριν ἄρτι με λυπεῖς, 

Τοὐμὸν δ᾽ ἁρπαλέᾳ δῶρον ἔχεις παλάμῃ; Μέμνησαι 

τὸ πάροιθεν ἐν Ἰδαίοις σκοπέλοισιν ὥς ἸΤάρις οὐ σὲ 

καλὴν ἀλλ᾽ ἔμ᾽ ἐδογμάτισεν. Σὸν δόρυ καὶ σάκος 

ἐστίν, ἐμὸν δὲ τὸ μῆλον ὑπάρχει' ᾿Αρκεῖ τῷ μήλῳ 

κεῖνος ὁ πρὶν πόλεμος. ϊ ΤΕΒΜΟΒΤΗΒΝΕΝ 24, 121 οἱ 

τὰ ἀκρωτήρια τῆς Νίκης περικόψαντες ἀπιύώλοντο 

αὐτοὶ ὑφ᾽ αὑτῶν. | 5ΟῊΉΗΟΙ,. . .. τινὲς δὲ ἐξηγοῦνται 

Νίκης ᾿Αθηνᾶς εἶναι ἄγαλμα ἐν τῇ ἀκροπόλει᾽ ταύτης 

δὲ τὰς πτέρυγας χρυσᾶς οὔσας ἐπεχείρησά " τινες 

κακοῦργοι ἀφελέσθαι, καὶ ἀπιύλοντο αὐτοὶ ὑφ᾽ ἑαυτῶν 

οἱ κακοῦργοι" στασιάζοντες πρὸς αὑτοὺς τίς πλέον 

λάβοι ἀπὸ τῆς κλοπῆς, ἐμβαλούσης αὐτοῖς τοῦτο τῆς 

᾿Αθηνᾶς, ἤλεγξαν ἑαυτούς. (αἱ εἴ, δὰ ο, 24, 41 εἰ ΟΙΑ. 11, 

652, 23: Μ|οίοτίαθ ἴῃ Ἡδοδίοπιρθάο βεπιαίαα ἀκρω[τή]- 

ριον χρυσ[οῦ)]ν ὀπί[ίσθ])ιον.) [|| ΟἿΑ, ΓΝ, 2, 198: (ΔΑ 110) 

- - οἱ ἠιρημ]ένοι ὑπὸ τοῦ δήμ[ο]υ [- - τὴν] ἐπισκευὴν 

τοῦ ἀγ[άλ]μα[τος τῆς ᾿Αθηνᾶ]ς τῆς Νίκης, ἣν ἀνέ- 

[θ]εσαν [᾿Αθηναῖοι ἀπὸ] ᾿Αμβρακιωτῶν κα[ὶ τῆ]ς ἐν 

[;ὋὍλπαις στρατ])ιᾶς καὶ τῶν ἐπ᾽ ᾽Αν... α[ἰν]τία ἐν τῆι 

ἠπείρ᾽ωι Κερκυραίων - - [0 ΤΈΒΒΕΠΑ Ρ]αηῖρθα. οαϊία ἃ 

(22) 

εξ. ἢ ΞΟ. 



(22)" ᾿Απτέρου ναός. 

44 ΑἘΕΘΙΟΝΊΑ ΜΙΝΈΕΈΕΝ ΔΕ ΝνΙΟΤΟΕΙΛῈς 

λέγουσιν... ἐτελεύτησεν. 

Κρήτην᾽ 

ΑΕΘῈΙ ΒΛΟΕΙΙΝΜ 

ἐντεῦθεν ἣ θάλασσά ἐστὶ σύνοπτος, καὶ ταύτῃ ῥίψας Αἰγεὺς ἑαυτόν, ὡς 

ἀνήγετο μὲν γὰρ ἣ ναῦς μέλασιν ἱστίοις ἣ τοὺς παῖδας φέρουσα ἐς 

Θησεὺς δὲ (ἔπλει γὰρ τόλμης τι ἔχων ἐς τὸν Μίνω καλούμενον ταῦρον) πρὸς τὸν πα- 95 

τέρα προεῖπε χρήσεσθαι τοῖς ἱστίοις λευκοῖς, ἢν ὀπίσω πλέῃ τοῦ ταύρου κρατήσας. τούτων λήθην 

ἔσχεν ᾿Αριάδνην ἀφῃρημένος. ἐνταῦθα Αἰγεὺς ὡς εἶδεν ἱστίοις μέλασι τὴν ναῦν κομιζομένην, οἷα 

τὸν παῖδα τεθνάναι δοκῶν, ἀφεὶς αὑτὸν διαφθείρεται᾽ καί οἱ παρὰ ᾿Αθηναίοις ἐστὶ καλούμενον 

ἡρῶον Αἰγέως. 

Ἔστι δὲ ἐν ἀριστερᾷ τῶν Προπυλαίων οἴκημα ἔχον γραφάς ὁπόσαις δὲ μὴ καθέ- 30 

στηκεν ὁ χρόνος αἴτιος ἀφανέσιν εἶναι, Διομήδης ἦν {καὶ Ὀδυσσεύς», ὃ μὲν ἐν Λήμνῳ τὸ Φιλοκ- 

25 τοῦ Μίνω πιοιίοτοβ [ 26 τοῖς 46]. Ηἰϊζὶρ είν. τι» Τεχέξγεξᾳ αἰ. απ. Ὁ. 12, 564 γτοϑίγαοζαιιϊξ [ 30 γραφάς, 
ὁπόσαις γε --- εἶναι. Διομήδης ΑἩ ἜΠπμδππιβ. οριιβο, Α΄ Ρ. 226 | μὴ ἀεϊεαῖι, καὶ Ὀδυσσεύς ροβὲ ἦν τεοερῖτ, Διομήδης ρΡοϑβὲ 
ὁ δὲ ἱπδοσγιῖϊς ΟἸΚαυβε γαλγό. Καὶ Ῥλιίοί, ἸΩΠΣΝΧ Ρ. 433 :[ 31 ὡς Διομήδης Με ΙοΚες 7]αὶ, Ζτέ4.- Ζέρ. 1836 Οεῖ. Ρ. 203 
᾿ καὶ Ὀδυσσεύς ροβὲ ἦν οοάϊοε5. αυϊάαπι ἰπ ΠΔΥΡ., τἰπι5 ργαθηιίβδο τάχα λείπει ἐκ Λήμνου ϑυίθυτῖσ 

Βεηῃπαογῆο δεϊΐγαρε ς, Αιδηιγιίγιϊος α΄. αὐΐ, ἀλεαέεγ», ἰΔῸ. 

ἢ, 46: κατὰ ᾿Αρτέμιδίικι Φ]ωσφό[ζρωι). ἱπ δθσβα ραγίε 

[ΑἸθηνᾶ Νίκ[η]. {|| ᾿Αθηναίας Νίκης ἀοπατῖα ῥΡαϑϑβίτη. ἴῃ 

{δα ομϊθιιθ ΓΟΥΠῚ ΘΔΟΙΑΓΆΠῚ ἴῃ Δ͵ΙῸΘ 5οπδία τ ΠῚ ΘΠΙΠῚ6- 

ταπίιγ, τὶ σατο ἄἀθα 50]. Νίκης ποπηῖπθ Δρρειδεις (ΟΤἸΑ. 

Ι, τόθ», 3. 188, 5. οἷ, ΑΒΙΒΤΟΡΗ. 1.υΧ8. 318 δέσποινα 

Νίκη ξυγγενοῦ). [|| Ο(ἸΔ.1, 1898 (ΟΙ. 93, 2 ΞΞ 407), 1--3 

ἐπὶ τὲς Ἐρεχθείδος δευτέρας πρ[υτανευούσες Ἕλλε- 

νοταμίαις παρέδομεν Λυσιθέει Θυμ]αιτάδει καὶ συν- 

ἀρχουσι, τρίτ[ει] καὶ δεκάτε[! τὲς πρ]υταϊνείας, δε- 

κάτει φθίνοντος Μετατειτ]νινος, εἰς τὲν διοβελίαν 

᾿Αθενα[ία]ϊε. Νίκει Π..... 5ἰπλ}Π|1 ταρϑιπηίαγ τι. 5-- 

ἕίκτει φθίνοντος Μεταγειτνιῦνος] - -ΠΗΗΗΗ. ΔΙΔΔΊΓΕΙ, 

τ, 17-ττ9 ὀγδόει ἱσταμένο Βοεδρομιόνος - - Ξ3ΠῈΪ. ἢ 

ΞΟΡΗΟΘΟΙῈΝ ῬΒΪ, 134 Νίκη τ᾽ ᾿Αθηνᾶ ἸΠολιάς, ἣ 

σῴζει μ᾽ ἀεί.  5ΟΗΟΙ,.. ΕΕΟ. οὕτως Νίκη ᾿Αθηνᾶ ἐν 

τῇ ᾿Αττικῇ. οἴ, δὰ ς, 23, 25". {|| ΕΥ̓ΒΤΑΤΗΙΥΕ δὰ Ἡοηι. 

Φ, 4τοὸ ταύτης (Μίποιιιαε) ὁ πατὴρ ἅμα γεννήσας 

αὐτὴν νίκην ἐποίησε κατὰ Τιτάνων, διὸ καὶ ᾿Αθηνᾶ 

Νίκη ἐπωνοιιάσθη πρός τε μνήμην τῆς πατρῴας ἀρε- 

τῆς καὶ εἰς φερωνυμίας ἐπιίύνυμον διὰ τὸ τῆς φρο- 

νήσεως ἀεὶ νικητικόν. 

ναός) ΔῈ 6 τὲι ᾿Αθενάαι τέι Νίκει ἱέρεαν... 

καταστέσαι καὶ τὸ Ἱερὸν θυρῦσαι καθότι ἂν Καλλι- 

κράτες χσυγγράφσει .... - - νεὸν δὲ οἰκοδομέσαι 

καθότι ἂν Καλλικράτες χσυγγράφσει καὶ βομὸν 

λίθινον. [ΔῈ 34 θύοντων - - μίαν (βοῦν) ἐπὶ τῶι τῆς 

Νίκης (βωμῶ! τ), προκρίναντες ἐκ τῶν καλλιστευουσιὼν 

βοῶν, καὶ θύσαντες τῆι ᾿Αθηνᾶι τῆι ἸΤΠολιάδι καὶ τῆι 

᾿Αθηνᾶι τῆι Νίκηι κ. τ. λ. [{{ΠἘὩ ΜΟΒΤΉΒΝΕΒ] ργοοδπι, 54 

ἐθύσαμεν τῷ Διὶ τῷ Σωτῆρι καὶ τῇ ᾿Αθηνᾷ καὶ (καὶ ἀεὶ, 

ἘΒ.μοο}}) τῇ Νίκῃ, καὶ γέγονε καλὰ καὶ σιυτήρια 

ταῦθ᾽ ὑμῖν τὰ ἱερά. [{Ο ΟἿΑ, Π|, 471, 14 συντίελ]ου- 

μένης καὶ τῆς θυσίας τῆι ᾿Αθηνᾶι τῆι Νίκηι συνε- 

πόμπευσαν (ἐρμοθῖ) καλῶς καὶ εὐσχημόνως βοῦν συμ- 

πέμψαίν)]τες, ἣν καὶ ἔθυσαν ἐν ἀκροπόλει τῆι 

θεῶι. {{|| ΟἹ. ΠΙ|, 659 ἱερέα Νίκηϊς τῆς ἐξ ἀ]κρο- 

πό(λ]εως Τίτον Φλ[ά]ουιον Τ[ί]Ίτου Φλαουίου [᾿Αλ]- 
κιβιά[δ]ου υἱὸν ᾿Αλ[κιβ]ιάδην ΤΤαιανιέα. [| ΟἿΑ. ΙΝ, 2, 

3716 ἀνατίθησιν (Ἡράκλειτος ᾿Ασκληπιάδου ᾽ἾΑθμο- 

νεὺς) τῆι ᾿Αθηνᾶι τῆι [Νίκηι γΥραὰ φ]ὰς ἐχούσας ὗπο- 

μνήματα τῶν [τῶι βασιλεῖ (Δπείροπο οπαῖα) π]επραγ- 

μένων πρὸς τοὺς βαρβάρους ὑπὲρ τῆς τῶν Ἑλλήνων 

σωτηρίας. [|| Οἵ, ΡΑΙΙΑΤΑΞΚ ΔΡΡ. Ῥ]απυά, 282 Νῖκαι πάρ- 

εσμεν, αἱ γελῶσαι παρθένοι Νίκας φέρουσαι τῇ φιλο- 

χρήστῳ πόλει Ἔγραψαν ἡμᾶς οἱ φιλοῦντες τὴν 

πόλιν, ΤΤρέποντα Νίκαις ἐντυποῦντες σχήματα. 

ἜἌρτεμις Ἑκάτη] ΡΑΥΒΑΝΙΑΒ 3, 30, 2 ᾿Αλ- 

καμένης ἐμοὶ δοκεῖν πρῶτος ἀγάλματα Ἕκάτης 

τρία ἐποίησε προσεχόμενα ἀλλήλοις, ἣν ᾿Αθηναῖοι 

καλοῦσιν Ἐπιπυργιδίαν᾽" ἕστηκε δὲ παρὰ τῆς ᾿Απτέ- 

ρου Νίκης τὸν ναόν.  ἩΒδΥοΗῖνΕ Προπυλαΐα᾿ 

ἡ Ἑκάτη. [|| ΟΙΑ. 1, 208 ((χδαϊίοποβ αυδδβίοσαμ τῶν 

ἄλλων θεῖν οομηρ]εοίθ5), 2 [Ἔρ]μδ καὶ ᾿Αρ[τ]έμι- 

δος [Ἐ]κάτες᾽ [π]αλαιὸ νομ[σμ]ατος" [Ἐρ]ετρικόν. 

ΠΟΙΆ. 1, 432 [τὲι ᾿Αρ)]τέμιδι τέι Φωσ[φόρω!). 

459 τέι Φωσφόρωι. [ ΤΈΞΒΕΒΝΑ Ρθθα (ἃ. βαρτγα): 

᾿Αρτέμιδίι Φ]ωσφό[ζρωι). {|[ἰ ΟἸΑ, ΠῚ (ΔῈ 2), 268 ἱερέως 

Χαρίτων καὶ Αρτέμιδος ἰ Ἐπιπυργιδίας πυρ- 

φόρου. (εἴ, ἱπίτα δὰ τι. 45.) |Π Ἠβδυοηινὰ Ἥγεμόνη" 

Άρτεμις. |Π ΔΑΕΝΟΉΥΤΥΝ βυρρὶ. τ50 ἁγνά μ᾽ Ἐπιδέτω 

Διὸς κόρα Ἔχουσα σέμν᾽ ἐνώπι᾽ ἀσφαλές: Παντὶ δὲ 

σθένει διωγμοῖς ἀσφαλέας ᾿Αδμῆτας ἀδμήτὰ Ῥύσιος 

γενέσθω. 

23" 

ἡρῶον Αἰγέως) ΗΑΕΆΡΟΘΚΒΑΤΙΟΝ Αἰγεῖον" 29 

ἡρῶον ἐν ᾿Αθήναις" Δείναρχος ἐν τῷ κατὰ ἸΤολυεύκτου. 

(οἵ, ὅν. οἴ ἌΑΝΕΟΡ. ΒΕΚΚ, Ρ. 354, 8.) 

οἴκημα ἔχον γραφάς) ἩἨΔΕΡΟΘΚΑΤΙΟΝ λαᾶμ- 30 

πάς".... τρεῖς ἄγουσιν ᾿Αθηναῖοι ἑορτὰς λαμπάδας, 

ἸΤαναθηναίοις καὶ Ἡφαιστίοις καὶ ΤΠρομηθείοις, ὡς 

ἸΤολέμων φησὶν ἐν τῷ περὶ τῶν ἐν τοῖς ΤΙροπυλαίοις 

πινάκιυν. {} οἴ, ταῦ, ΧΥΤΙ, ΧΙΝ, 4. 0. 
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τήτου τόξον, ὁ δὲ (Διομήδης) τὴν ᾿Αθηνᾶν ἀφαιρούμενος ἐξ Ἰλίου. ἐνταῦθα [ἐν ταῖς τραφοαΐς] (22) 

᾿Ορέστης ἐστὶν Αἴγισθον φονεύων καὶ Πυλάδης τοὺς παῖδας τοὺς Ναυπλίου βοηθοὺς ἐλθόντας 

Αἰγίσθῳ. τοῦ δὲ ᾿Αχιλλέως τάφου πλησίον μέλλουσά ἐστι σφάζεσθαι Πολυξένη. Ὁμήρῳ θὲ εὖ 

τὸ μὲν παρείθη τόδε τὸ ὠμὸν οὕτως ἔργον, εὖ δέ μοι φαίνεται ποιῆσαι Σκῦρον ὑπὸ ᾿Αχιλλέως 

ἁλοῦσαν, οὐδὲν ὁμοίως καὶ ὅσοι λέγουσιν ὁμοῦ ταῖς παρθένοις ᾿Αχιλλέα ἔχειν ἐν Σκύρῳ δίαιταν, 

ἃ δὴ καὶ Πολύγνωτος ἔγραψεν. ἔγραψε δὲ καὶ πρὸς τ ποταμῷ ταῖς ὁμοῦ Ναυσικᾷ πλυνούσαις ᾿ 

ἐφιστάμενον Οδυσσέα κατὰ τὰ αὐτὰ καθὰ δὴ καὶ Ὅμηρος ἐποίησε. γραφαὶ δέ εἰσι καὶ ἄλλαι 7 ; 

καὶ ᾿Αλκιβιάδης ἵππων δέ οἱ νίκης τῆς ἐν Νεμέᾳ ἐστὶ σημεῖα ἐν τῇ γραφῇ. καὶ Περσεύς ἐστιν Ἵ 

“οἐς Σέριφον κομιζόμενος, Πολυδέκτῃ φέρων τὴν κεφαλὴν τὴν Μεδούσης. καὶ τὰ μὲν ἐς Μέδουσαν 

οὐκ εἰμὶ πρόθυμος ἐν τοῖς ᾿Αττικοῖς σημῆναι. ἔτι δὲ τῶν γραφῶν παρέντι τὸν παῖδα τὸν τὰς 

ὑδρίας φέροντα καὶ τόν παλαιστὴν ὃν Τιμαίνετος ἔγραψεν ἐστὶ Μουσαῖος. ἐγὼ δὲ ἔπη μὲν 

ἐπελεξάμην ἐν οἷς ἐστὶ πέτεσθαι Μουσαῖον ὑπὸ Βορέου δῶρον, δοκεῖν δέ μοι πεποίηκεν αὐτὰ 

᾿Ονομάκριτος. καὶ ἔστιν οὐδὲν Μουσαίου βεβαίως ὅτι μὴ μόνον ἐς Δήμητρα ὕμνος Λυκομίδαις. 

4ὅ Κατὰ δὲ τὴν ἔσοδον αὐτὴν ἤδη τὴν ἐς ἀκρόπολιν Ἑρμῆν, ὃν Προπύλαιον ὀνομά- ὃ 

32 ἐν ταῖς γραφαῖς 56ο!τπι51ῖ ΙΔὯῃπ 1 34 Ὁμήρῳ --- - 38 ἐποίησε ρατοπίμεβίη ραίαί ΟἩΕεΥπηδηπι5 τόδε τὸ 
ὠμὸν (ἐμὸν 1.4) Τὰ Ῥο: τὸ δ᾽’ ὠμὸν (ἐμὸν) τι6] τὸ ὠμὸν 6] ὠμὸν ἀείοτϊογοβ 3 35 ποιῆσαι Ηἱχὶρ Πδίΐογε βοιέγᾶσε 
Ρ. 5: ποιήσας [|ἰδτϊ] | 37 ἔγραψε δέ] Ῥτοίορθηὶθ ποηθῃ δχοίἴ556 ϑβιιβρίοδίασ ΟΟΜΈΒ]]ογ “]ασιαδ. ὦ, “γελαέσοῖ, Ρ. 707 
εἄ, 2 (δ 142,1 ε4, 3) ἔγραψε δὲ Καύνιος Πρωτογένης ἈΝΑ οοΒοῖίΕ ζέγες αγομόοί. ΤΡ. 47  Ναυσικᾷ ΤῬἰπάοτί: 
ναυσὶν κατα τε] ναυσί καὶ τὰ οοἄϊοε5 Ναυσικάᾳ παρὸ 41 ἔτι δὲ τῶν ΑἩοΥπΙδππιι5 οριιθο. Ν᾽ Ρ. 227: ἐπὶ δὲ τῶν 
οοάϊςε5 ἔστι δὲ τῶν ἀεϊείο τι. 42 ἐστὶ ΑἸΚ αγϑεσ 1. 1. ρΡ. 426 τῶν δὲ ϑομυαθατέ 1 43 ὑπὸ 46]. Ηογννογάθη Ρ. 51 
δῶρον] μετέωρον Ἐπιρεγίιια ορῖιβο, Ρ. 342 44 Δημήτερα οοαϊςε5. [ Λυκομίδαις Μειιχϑῖυ5. Ατί, Ἰεοῖ, 11, 19 Ρ. 91: 
λυκομήδους οοαϊΐοε5. πηο]ΐοτα5 

τ 

34 ΤΤολυξένη] ΡΑΥΒΑΝΙΑΒΟ ΙΟ, 25, 10 ἀποθανεῖν 144 65) δύο πίνακας ἀνέθηκεν, (Ἀριστοφῶντος τοῦ 

αὐτὴν ἐπὶ τῷ ᾿Αχιλλέως μνήματι ποιηταί τε ἄδουσι ἰηβοσεραί Βπιπη αἰδοῖ. αν σγίεολ, ΑἰἸϊγιδέδογ ΤΙ Ῥ, 14) 

καὶ γραφὰς ἔν τε ᾿Αθήναις καὶ Περγάμῳ τῇ ὑπὲρ ᾿Αγλαοφῶντος γραφήν" ὧν ὃ μὲν εἶχεν Ὀλυμπιάδα 

Καίκου θεασάμενος οἷδα ἐχούσας ἐς τῆς ἸΤΠολυξένης καὶ ΤΤυθιάδα στεφανούσας αὐτόν, ἐν δὲ θατέρῳ Νε- 

τὰ παθήματα. [|| Οἵ. ῬΟΙΙΙΑΝΥΒ ἅπῖμ, Ῥαϊδί. δρρ. ΡΙδῃ. μέα (Νεμεὰς Ν᾽ αἰοίκεπαευ) ἦν καθημένη καὶ ἐπὶ τῶν 

159 Ἅδε ἸΤολυκλείτοιο ΤΠΠολυξένα, οὐδέ τις ἄλλα γονάτων αὐτῆς ᾿Αλκιβιάδης, καλλίων φαινόμενος τῶν 

Χεὶρ ἔθιγεν τούτου δαιμονίου πίνακος. Ἥρας ἔργον γυναικείων προσώπων. [|| ΓῚ ΤΥ ΑΈ ΘΗΝ ΑἸοῖΡ. τὸ ᾽Αρι- 

ἀδελφόν᾽ ἴδ᾽ ὡς πέπλοιο ῥαγέντος Τὰν αἰδὼ γυμνὰν στοφῶντος (Αγλαοφῶντος τοῦ ᾿᾽Ἄριστ. Κιοίκευ 

σώφρονι κρύπτε  πέπλῳ (χερί Βηχαποῖκ νόῳ Τυθ6ῦ- Οἰειολγιαγι, σγ, ΑἸ έϊογ, Ὁ. 24) Νεμέαν γράψαντος ἐν 

ΠΕΥ πόνῳ τ6] κρύπτει ὄτλῳ [4ςο005)ὲ. Λίσσεται ἃ τλά- ταῖς ἀγκάλαις αὐτῆς καθήμενον ᾿Αλκιβιάδην ἔχουσαν 

μων ψυχᾶς ὕπερ' ἐν βλεφάροις δὲ ἸΠαρθενικᾶς ὁ ἐθεῶντο καὶ συνέτρεχον χαίροντες, οἱ δὲ πρεσβύτεροι 

Φρυγῶν κεῖται ὅλος πόλεμος. καὶ τούτοις ἐδυσχέραινον ἰὡς τυραννικοῖς καὶ παρα- 

35 Σκῦρος] ΗἩΟΜΕΆΚΥΒ | 667 5ε4. νόμοις. [Π[- ΠΑΔΈΡΟΘΚΑΤΙΟΝ Νεμέας χαράδρα" .... Νε- 

38 “Ὅμηρος. Ζ 127.564. μέας αὐλητρίδος μνημονεύει Ὑπερείδης... .. ὁ δὲ 

38 ἄλλαι γραφαί] ῬΙΙΝΙΥΕ 35, ΙΟΙ φιίάαηι οἵ Πολέμων ἐν τοῖς περὶ τῆς ἀκροπόλεως παρατί- 

γιατεῖς ῥίγιχίσσε τέσφτο αὐ φεείγιχεεαρεδηηετέηε αγεγετέγε (,}} 7 ὁ- θεται ψήφισμα καθ᾽ ὃ ἀπείρητο ᾿Αθήνησιν ὄνομα Ι 

ἐο φέρεν ῥιέαγι); σγιρ 1), γ1ι{14772 6559, φιροαῖ, στεγ)γι Α1}ιογεῖς πεντετηρίδος τίθεσθαι δούλῃ ἢ ἀπελευθέρᾳ ἢ πόρνῃ 

εεϊοδεγγύριο ἴοεο ἤ7ιιόγαε αἰείογι γον ίογι ῥέγιρεγεί, ἢ αὐλητρίδι. (εἴ, ΑὙΤΕΝΑΒΥΚ 13. Ρ. 5875. Νεμεάδος 

τε  γεείέ γιοδτίοη 2 α γα ἔτει (λαγαΐινε Βᾶταθ.) δ, τῆς αὐλητρίδος.) 

Ἡαρερεογίαςσα, χιρανη φιίάαηι Δι ατέσίσαγι πόζα». ἀαΐτε- Ἑρμῆς Προπύλαιος] ΟἸΑ, 1, 298 (αἀ κι, 23) 45 

εογιέ ῥαγποίας γιατεῖς ἐογαϑ {γι ἐΐς σηέας φιρίογες ῥαγεέγρα [ΕἘρ]μοῦ. {{|[ ῬΡΗΘΕΒΝΙΟΙΡΕΝ ἐν Μισουμένῃ ἅρ. ΔΙδο- 

αῤῥεαγιί, κ' αῤῥαγεγοί ἃ φιείζης {γε δ αὐ ἀγοόηε οϑέο7ι- ΠΑΘΙΙΠῚ 14. Ρ, 6525 νὴ τὸν Προπύλαιον ([Καῖῦρε!: καὶ 

δΖαΐτογείς ορεγα στα φεγιογείσσογιί, ἢ ΟἸΘΒΕΟ Ψοῖ, 4, 135 τῶν ΤΤροπυλαίων οοἀ.). [0Ὀὥ(Τ΄' ἩΒδΥσπιν5 Ἑρμῆς 

γιεῖα “ἐλογείσγισος (αγιγαγείγη γηογογο τε6116), τε εχ »ια7- ᾿Αμύητος᾽ ᾿Αθήνησιν ἐν τῇ ἀκροπόλει. [ ΟΙ- : ! 

»ηογε 7ασολιέηι από αγαἝιενι  ἐσέτν απ ἐκ ἀὐγό ΜΕΝΗ ΑἸΜΕΧ. ρΡτοίγορί, 102 τί γὰρ ἡγεῖσθε, ὦ ἄν- 

Μγνγογεῖς ϑιεστείανη (αγἐαγε) 7 θρωποι, τὸν Τύχωνα (Μουτγβίιι5. Οφοῦ, 28, ΑἸῇ. Τ|, τ4;; 

39 ᾿Αλκιβιάδης] ΒΑΤΥΠΝΥΡ ἂρυὰ Αἰμοπαθιπὶ 12 Τυφῶνα υὑ]ἱρο) ᾿Ερμῆν καὶ τὸν ᾿Ανδοκίδου. (Ἡ οἰπδίιϑ: 

Ρ. 534 ἀφικόμενος ᾿Αθήνησιν ἐξ Ὀλυμπίας (Α 1οἱ- ᾿Ανδοκίδην τ5.} καὶ τὸν ᾿Αμύητον; ἢ παντί τῷ δῆλον 



(22) ζουσι, καὶ Χάριτας Σωκράτην ποιῆσαι τὸν Σωφρονίσκου λέγουσιν, ᾧ 

23 

τ 
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40 ΟΕΚΑΤΙΑΕῈ ΒΟΓΟΝΑΥΙ ΑὈΘΒΟΕΒΙΡΈΑΛΕ. ΤΕΆΕΝΑ 

σοφῷ γενέσθαι μάλιστα 

ἀνθρώπων ἐστὶν ἣἡ ἸΠυθία μάρτυς, ὃ μηδὲ ᾿Ανάχαρσιν ἐθέλοντα ὅμως καὶ δι᾽ αὐτὸ ἐς Δελφοὺς 

ἀφικόμενον προσεῖπεν. 

Ἕλληνες δὲ ἄλλα τε λέγουσι καὶ ἄνδρας ἑπτὰ γενέσθαι σοφούς. τούτων καὶ τὸν Λέσ- 

βιον τύραννον καὶ Περίανδρον εἶναί φασι τὸν Κυψέλου" καίτοι Περιάνδρου Πεισίστρατος καὶ ὃ 

παῖς Ἱππίας φιλάνθρωποι μᾶλλον καὶ σοφώτεροι τά τε πολεμικὰ ἦσαν καὶ ὅσα ἧκεν ἐς κόσμον 

τῶν πολιτιῦν, ἐς ὃ διὰ τὸν Ἱππάρχου θάνατον Ἱππίας ἄλλα τε ἐχρήσατο θυμῷ καὶ ἐς γυναῖκα 

ὄνομα Λέαιναν. ταύτην τὰρ, ἐπεί τε ἀπέθανεν Ἵππαρχος, (λέγω δὲ οὐκ ἐς συγγραφὴν πρότερον δ 

ἥκοντα, πιστὰ δὲ ἄλλως ᾿Αθηναίων τοῖς πολλοῖς) Ἱππίας εἶχεν ἐν αἰκίᾳ ἐς ὃ διέφθειρεν, οἷα 

ἑταίραν ᾿Αριστογείτονος ἐπιστάμενος οὖσαν καὶ τὸ βούλευμα οὐδαμῶς ἀγνοῆσαι δοξάζων. ἀντὶ δὲ 

τούτων, ἐπεὶ τυραννίδος ἐπαύθησαν οἱ Πεισιστρατίδαι, χαλκῆ λέαινα ᾿Αθηναίοις ἐστὶν ἐς μνήμην 

1: καὶ {Πίττακον» τὸν ΜΝ εΞεΙεγ Οὐδέ. Δίασλν, 1885. Ρ. 320 4 (ἐς» ἄλλα ΔΝ εβἰευπιδῃπ οοπηπι. οτῖξ, 1 Ρ. 9 

ὅτι λίθους; ὥσπερ καὶ τὸν Ἕρμῆν. || ΙΟΘΕΈΝΙΑΝΥΕ 

ΡΙΟΆΘΙΌ, 4, 63 Ἑρμῆς ᾿Αμύητος᾽ ἐπὶ τῶν μᾶλλον ἔν 

τισιν ἐμπείρων. χλευαστικὴ δὲ ἡ παροιμία. ||] πὰπὶ δας 

Ρεγίίπεὶ Ὀαβὶβ ρσορα ρουῖδπὴ Βοα]θαπδηι ἱπαθαϊποαία ἢ ΟἸΑ, 

ΙΝ, 1, 482 (Ρ. 156) Ἕρμέι [καλὸν] ἄγαλμ᾽ ἀ[ρετ ἐς] 

χάριν ὃς [μ᾽ ἀνέ]θεκεν, Οἰν[όβιο]ς κἔρυχς μίνέμ]ο- 

σύνες “ἐ[νεκα]. 

Χάριτες] ΟΙΑ. ΠῚ (ΔῈ 2), 268 ἱερέως Χ αρί- 

τῶν καὶ ᾿Αρτέμιδος Ἐπιπυργιδίας πυρφόρου. [|| ΡαΑν- 

ΒΑΝΙΑΒ 0, 35, 2 ἐοικότα μὲν δὴ Χάρισιν ὀνόματα καὶ 

ταῦτα, ἐοικότα δὲ καὶ παρ᾽ ᾿Αθηναίοις: τιμῶσι γὰρ 

ἐκ παλαιοῦ καὶ ᾿Αθηναῖοι Χάριτας Αὐξὼ καὶ Ἣ γε- 

μόνην (ΗΒ Ἡγεμόνη᾽ Αρτεμις. καὶ Ἄφρο- 

δίτη. εἴ, ΓΙΑ. ΙΝ, 2, 1663)" τὸ γὰρ τῆς Καρποῦς 

ἐστιν οὐ Χάριτος ἀλλὰ Ὥρας ὄνομα, τῇ δὲ ἑτέρᾳ 

τῶν Ὡρῶν νέμουσιν ὁμοῦ τῇ ἸΠ]Πανδρόσῳ τιμὰς οἱ 

᾿Αθηναῖοι, Θαλλὼ τὴν θεὸν ὀνομάζοντες. 3 καὶ 

᾿Αθήνησι πρὸ τῆς ἐς τὴν ἀκρόπολιν ἐσόδου 

Χάριτές εἰσι καὶ αὗται τρεῖς’ παρὰ δὲ αὐταῖς τελε- 

τὴν ἄγουσιν ἐς τοὺς πολλοὺς ἀπόρρητον. [1 εἴ, τᾶ, 

ἜΝ 17,18. 

Σωκράτης) ῬΑΥΒΑΝΙΑΒ ὁ, 35, 7 Σωκρά- 

τῆς ὁ Σωφρονίσκου πρὸ τῆς ἐς τὴν ἀκρόπολιν 

ἐσόδου Χαρίτων εἰργάσατο ἀγάλματα ᾿Αθηναίοις. καὶ 

ταῦτα ((ἀταίϊαχγιιηι 5ίρπα δηΐθα δπιιπηογαία) μέν ἐστιν 

ὁμοίως ἅπαντα ἐν ἐσθῆτι. 1 ΙΟΘΟΈΌΝΕΒ ΠΙΑΒΕΤΙΥΝ 

2, 190 Δοῦρις καὶ δουλεῦσαι αὐτὸν (ϑοοτγαίεπι) καὶ ἐργά- 

σασθαι λίθους" εἶναι τε αὐτοῦ καὶ τὰς ἐν ἀκρο- 

πόλει Χάριτας ἔνιοί φασιν, ἐνδεδυμένας οὔσας. 

ΘΎΡΑΝ Σωκράτης .... πρότερον γενόμενος λιθοξόος, 

ὥστε καί φασιν αὐτοῦ ἔργον εἶναι τὰς ᾿Αθήνησιν 

ἐνδεδυμένας Χάριτας. [[ ῬΙΙΝΙΥΕ 936, 32 νον ῥοσί- 

7εγιριίν εἰ (Ολαγιίίες ἐπ ῥγοῤνίο Αἰλεηίθη δεῖ μὲ 

ψφας δοργαίες γεοίέ, αὐΐες εἰ παρε ῥιείον, ἑάφηη. μέ 

αἰεί ῥμίανέ, 1 ΤΖΕΥΖΕΒ 5680), Αὐϊβίορῃ, πιῦ, 773 

(οοά, Απλρτοβ, (ὐ 222 ἰπ|.),.., Σωφρονίσκου γὰρ λιθο- 

ξόου ὧν υἱὸς ὁ Σωκράτης καὶ τῆς λαξευτικῆς τῶν 

λίθων μετέσχηκε τέχνης καὶ ἀνδριάντας λιθίνους ἐλά- 

ξευε, καὶ ἀγάλματα δὲ τῶν τριῶν Χαρίτων εἰργάσατο, 

ΠΠειθοῦς ᾿Αγλαίας Θαλείας, ἃ ἦσαν ὄπισθε τῆς 

᾿Αθηνᾶς ἐγγεγλυμμένα τῷ τοίχῳ. [| αἰϊπὰ 50Ηο- 

1ΙΟΝ τϑοθηβ (“4γελ. Ζεῖέ, τ869 Ρ. 60) οὐχ ἁπλῶς ὄμνυσι 

(ϑοοταῖθ9) νῦν τὰς Χάριτας, ἀλλ᾽ ὅτι ὀπίσω μέν τῆς 

᾿Αθηνᾶς ἦσαν γεγλυμμέναι ἐν τῷ τοίχῳ ἐλέγετο δὲ 

ὅτι ὁ Σωκράτης ταύτας ἔγλυψεν. 

λέαινα] ΡΙΙΝΙΥΒ 34, 72 «“Δ»ρλὲέεναΐες ὃ 

ἐέαεπα ἐαμαάαΐιν, σεογέιωη ἄαες ἔνγαε εαγιέῖε γαπεῖς- 

ἐδαγὶς Παγ»ποάίο εἰ Αγ δέορτίογε εοριδεϊα ἐογιρε ἀξ ἐγ- 

γα 0 τεσφτδ ἐὑγε »εογέερε ὀχεογιρίαία αὶ ἐνγαρεεῖς ῬῈ0 7 

2γοάιαιέ, φιέαηε οὗ γϑρε Αἰ λορεΐδγιδες, εἰ ἀοηογόνε οὐ λαδεγε 

10 ἐδγιίες γιὲς ἐαγγιδγε δεογέιερε εοἐοόγαςσε, αἀπώρμαξ νποΡρμέρμῖς 

οἰ γέοογο αέψιε, τὲ ἐρεέοἐϊορογείμν ταιέδα ἀοριονδ, τε 

ῤέγε ἐΐεριέανε ααάαε αὐ γίδες τε  έτεετ εν (εἴ. 7, 87) 

 ΟἸΘΕΒΟ ἀδ ρ]οτία 2 ἔτ. 3 (αρ. Ῥμι]ασσυτίαμη δὰ ψ εσε. 

Ὀιοο]. 2, 63) σἑαένεγιγιέ αεγέα»ε ἰεαφηανε. ἢ ῬῚΤΑΚ- 

ΟΥ̓ ἀς ραῦγὰ, ὃ καλὸν δὲ καὶ Λέαινα τῆς ἐγκρα- 

τείας ἔχει γέρας. ἑταίρα τῶν περὶ ᾿Αρμόδιον ἦν καὶ 

᾿Αριστογείτονα καὶ τῆς ἐπὶ τοὺς τυράννους συνὼω- 

μοσίας ἐκοινιώνει ταῖς ἐλπίσιν ἰὡὡς τυνή" καὶ γὰρ αὐτὴ 

περὶ τὸν καλὸν ἐκεῖνον ἐβάκχευσε κρατῆρα τοῦ ἔρωτος 

καὶ κατιυργίαστο διὰ τοῦ θεοῦ τοῖς ἀπορρήτοις. ιὡς 

οὖν ἐκεῖνοι πταίσαντες ἀνῃρέθησαν, ἀνακρινομένη καὶ 

κελευομένη φράσαι τοὺς ἔτι λανθάνοντας οὐκ ἔφρασεν 

ἀλλ᾽ ἐνεκαρτέρησεν, ἐπιδείξασα τοὺς ἄνδρας οὐδὲν 

ἀνάξιον ἑαυτῶν παθόντας, εἰ τοιαύτην ἠγάπησαν. 

᾿Αθηναῖοι δὲ χαλκὴν ποιησάμενοι λέαιναν ἄγλωσσον 

ἐν πύλαις τῆς ἀκροπόλεως ἀνέθηκαν, τῷ μὲν 

θυμοειδεῖ τοῦ ζῴου τὸ ἀήττητον αὐτῆς, τῷ δ' 

ἀγλώσσῳ τὸ σιυπηρὸν καὶ μυστηριῶδες ἐμφαίνοντες. 

᾿ ΡΟΜΥΑΕΝΥΒ δ, 45. ἦν γὰρ ᾿Αριστογείτονι ἑταίρα 

ὄνομα Λέαινα' Ἱππίας τὴν Λέαιναν συλλαβιὺν ἐβασά- 

νισεν ἐφ᾽ ὦ τε ἐξειπεῖν τοὺς κοινωνήσαντας τῆς ἐπὶι- 

θέσεως. ἡ δὲ πλεῖστον ὅσον ἀντεῖχεν, ἐκνικιυμένη δὲ 

ὑπὸ τῶν βασάνων, ἵνα μὴ ἐξείποι, αὐτὴ τὴν αὑτῆς 
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τῆς γυναικός, παρὰ δὲ αὐτὴν ἄγαλμα ᾿Αφροδίτης, ὃ Καλλίου τέ φασιν ἀνάθημα εἶναι καὶ ἔργον 

10 Καλάμιδος. 

Πλησίον δέ ἐστι Διιτρέφους χαλκοῦς ἀνδριὰς ὀιστοῖς βεβλημένος. οὗτος ὁ Διιτρέφης 

ἄλλα τε ἔπραξεν ὁπόσα λέγουσιν ᾿Αθηναῖοι, καὶ Θρᾶκας μισθωτοὺς ἀφικομένους ὕστερον ἢ 

Δημοσθένης ἐς Συρακούσας ἐξέπλευσε, τούτους ὡς ὑστέρησαν ὁ Διιτρέφης ἀπῆγεν ὀπίσω. καὶ 

δὴ κατὰ τὸν Χαλκιδικὸν ἔσχεν Εὔριπον, ἔνθα Βοιωτῶν ἐν μεσογαίᾳ πόλις Μυκαλησσὸς ἦν᾽ ταύ- 

τὸτην ἐπαναβὰς ἐκ θαλάσσης ὃ Διιτρέφης εἷλε. Μυκαλησσίων δὲ οὐ μόνον τὸ μάχιμον οἱ Θρᾷκες, 

ἀλλὰ καὶ γυναῖκας ἐφόνευσαν καὶ παῖδας. μαρτυρεῖ δέ μοι Βοιωτῶν γὰρ ὅσους ἀνέστησαν 

Θηβαῖοι κοῦντο αἱ πόλεις ἐπ᾽ ἐμοῦ, διαφυγόντων ὑπὸ τὴν ἅλωσιν τῶν ἀνθρώπων. εἰ δὲ καὶ 

Μυκαλησσίοις οἱ βάρβαροι μὴ πᾶσιν ἀποκτείνοντες ἐπεξῆλθον, ὕστερον ἂν τὴν πόλιν ἀνέλαβον 

οἱ λειφθέντες. τοσοῦτον μὲν παρέστη μοι θαῦμα ἐς τὴν εἰκόνα τοῦ Διιτρέφους, ὅτι ὀιστοῖς ἐβέ- 

20 βλητο, Ἕλλησιν ὅτι μὴ Κρησὶν οὐκ ἐπιχώριον ὃν τοξεύειν. Λοκροὺς τὰρ τοὺς Ὀπουντίους ὁπλι- 

τεύοντας ἤδη κατὰ τὰ Μηδικὰ ἴσμεν, οὺς Ὅμηρος ἐποίησεν ὡς φερόμενοι τόξα καὶ σφενδόνας 

ἐς Ἴλιον ἔλθοιεν. οὐ μὴν οὐδὲ Μαλιεῦσι παρέμεινε μελέτη τῶν τόξων δοκῶ δὲ οὔτε πρότερον 

ἐπίστασθαι σφᾶς πρὶν ἢ Φιλοκτήτην, παύσασθαί τε οὐ διὰ μακροῦ. 

Τοῦ δὲ Διιτρέφους πλησίον (τὰς γὰρ εἰκόνας τὰς ἀφανεστέρας γράφειν οὐκ ἐθέλω) θεῶν 

ταϊτῆς εΥιείας: 

36 ἀγτάλματά ἐστιν Ὑτιείας τε, ἣν ᾿Ασκληπιοῦ παῖδα εἶναι λέγουσι, καὶ ᾿Αθηνᾶς ἐπίκλησιν καὶ 

11. 13. 15. 19. 24 Διιτρέφους εἰ Διιτρέφης Βεῖρῖκ ἱπ Μεϊποκι ΕῸ, ΤΙ Ρ. τοῦ9: διιτρεφοῦς εἰ διιτρεφής 
οοαΐοεβ [ βεβλημένου Βεῖρὶ | 12 {τὰ ἐς τοὺς» Θρᾷκας μισθωτοὺς {τοὺς --- ἐξέπλευσε. τούτους Δ ΊΕΒΕΙοΓ ᾿. 321 
[5 ἐπαναβάς 1Τ,εἴτοππε Οἴἶα55. 7οτεγηι. ΧἼΊΙΙ, τϑ16, Ρ. 325 ςοη]. Τμιογά, 7. 29, 3: ἐσαναβάς ςοάϊςο5. [ 17 ὑπὸ οοαϊοε5 
τηδ]ίοσεβ: ἐπὶ ἀείεσίοτεβ [ἰ 18 ἀποκτείναντες 1.4 Ῥοά ἀνέλαβον Βεκίκετ; ἀπέλαβον οοἀΐςεα. [ἰ 22 οὐδὲ πρότερον 
Οοῖδθβ [ 25 ἀγάλματα Ἐϊοοαγάϊαπιιβ. ΟἸαιδγιβ: ἄγαλμα οοαϊοεβ 3 25. 26 ὑγίας τιι6] ὑγείας οοάϊοο5 

Ὑλῶτταν ἀπέδακεν. ᾿Αθηναῖοι τὴν ἑταίραν τιμῆσαι θέ- 

λοντες αὐτὴν μὲν οὐκ ἔστησαν ἐν ἀκροπόλει, τὸ 

δὲ ζῷον τὴν λέαιναν χαλκῆν δημιουργήσαντες ἀνέ- 

θηκαν [εἴ τις ἀνῆλθεν εἰς ἀκρόπολιν, ἑώρακεν ἐν τῷ 

Προπυλαίῳ τὴν λέαιναν χαλκῆν] γλῶσσαν οὐκ 

ἔχουσαν, ὑπόμνημα τοῦ διηγήματος (εἴ τις --- χαλ- 

κῆν εἰ ὑπόμν. τοῦ διηγ. 56ο]υδῖ Ἡδγομεσ “ἤεγηι, ΓΧ 

Ρ. 113). 

ἄγαχμα ᾿Αφροδίτηις. ΟἿΑ.» 1,..292. (ν.., 

Ρ. 44) Ὀαβὶ5 πηδυτηουῖὶα Ῥαεπίθ οὶ οἱϊη ρσορβ οὐἱθῃία! 8 πὴ 

Ῥτορυ]δεοσιιπὶ Ρογιςιπι ἴδοθπβ: Καλλίας Ἱππονίκο ἀνέ- 

θ εκ[εἶν. (ΟἿ, ΤΝΟΙΑΝΥΒ. ἱπηᾶρ, 4 ἐκεῖνο μέν γε, ὦ 

ἸΤολύστρατε, οὐκ ἐξερήσομαί σε, εἰ πολλάκις ἐς τὴν 

ἀκρόπολιν ἀνελθὼν καὶ τὴν Καλάμιδος Σύ- 

σανδραν τεθέασαι. ||; ἴρ. 6 ἡ Σώσανδρα δὲ καὶ ὁ Κά- 

λαμις αἰδοῖ κοσμήσουσιν αὐτήν, καὶ τὸ μειδίαμα σεμνὸν 

καὶ λεληθὸς ὥσπερ τὸ ἐκείνης ἔσται καὶ τὸ εὐσταλὲς 

δὲ καὶ κόσμιον τῆς ἀναβολῆς παρὰ τῆς Σωσάνδρας, 

πλὴν ὅτι ἀκάλυπτος αὕτη ἔσται τὴν κεφαλήν. | αἴα]. 

ΤΩΘΙΘΙΓ, 3, 2 ἡ Θαὶς δὲ ἀναστᾶσα ὠρχήσατο πρώτη 

ἀποτυμνοῦσα ἐπὶ πολὺ τὰ σφυρὰ ὡς μόνη καλὰ ἔχουσα, 

καὶ ἐπειδὴ ἐπαύσατο, ὁ Λαμπρίας μὲν ἐσίγα καὶ εἶπεν 

οὐδέν, Δίφιλος δὲ ὑπερεπήνει τὸ εὔρυθμον καὶ τὸ 

κεχορηγημένον, καὶ ὅτι εὖ πρὸς τὴν κιθάραν ὁ πούς, 

καὶ τὸ σφυρὸν ὡς καλόν, καὶ ἄλλα μυρία, καθάπερ 

τὴν Καλάμιδος Σώσανδραν ἐπαινῶν ἀλλ᾽ οὐχὶ Θαίδα, 

Διιτρέφης] ΤῊΗΥΟΥΡΙΡΕΒ 7, 29. ὅ, 64. ΟἸΑ. 

Ι, 402 θαβῖὶβ πὶ, Ῥεηΐ. εδγαΐα ἴῃ ἀτοα : ἙἝἬ ρμόλυκος | Διει- 

τρέφος | ἀπαρχέν. | Κρεσίλας ) ἐπόεσεν. [[| (ΟἿ, ΡΙΙΝΙΥ 5 

34,74 Ογεσίέας {92ε1}} τεοϊηογαΐμεηε ἀογίοϊεγιέδηε, ὧι ζτέο 

2οσετέ τγιίεέϊερι φιεαγιέτεγγε γεσέεέ αγῖγηαθ, σέ Οἶγνηεῤίζενε 

“Ῥεγχοίογε εἰτρ 1147): ΠΟ, Ἵ1Ο)17716, 7,117 16) τε6 {τι ἄας αγίε ἐδὲ 

φιοεῖ γιοῦτέος τεγ05 γιοδτέίογες γεοϊέ. 

Ὅμηρος] Ν, 716 564. 
εἰκόνες ἀφανέστεραι] ΥΙΥΔΕῈ Χ ΟΒΑΤ. 

Ρ. 839 Ὁ (εχ ἩΗε]ϊοάοτο, ΑΑ 156) τῆς δὲ μητρὸς 

[αὐτῶν] Ἰσοκράτους καὶ Θεοδώρου καὶ τῆς ταύτης 

ἀδελφῆς Νακοῦς (Κ αὶ] Μεγηι. ΚΝ ρΡ, 3032: Ἄνα- 

κοῦς υρ,)}) εἰκόνες ἀνέκειντο ἐν ἀκροπόλει, ὧν ἡ 

τῆς μητρὸς παρὰ τὴν Ὑγίειαν νῦν κεῖται μετε- 

πιτεγραμμένη, ἡ δὲ Νακοῦς οὐ σῴζεται. 

Ὑγτγίεια] ΗΥ̓ΡΕΒΕΙΘΕΒ ρῖὸ Εἰιχεπίρρο 19 Βι. 

δεινὰ ἐποίησεν (Εὐξένιππος) περὶ τὴν φιάλην, ἐάσας 

᾿Ολυμπιάδα ἀναθεῖναι εἰς τὸ ἄγαλμα τῆς Ὑγιείας. 

20 οὐ γὰρ δήπου Ὀλυμπιάδι μὲν τὰ ᾿Αθήνησιν 

ἱερὰ ἐπικοσμεῖν ἔξεστιν, ἡμῖν δὲ τὰ ἐν Δωδώνῃ οὐκ 

ἐξέσται. [|| (ῇ, ΓΙΑ, ΠῚ, 460 Ραϑ15 τηᾶγπὶ, Ηνγπι, τορογία 

ἴπ. οτἰθηία!! Ῥτορυ]δθογιιπι ρατίς Σεβαστῇ Ὑγείᾳ ([1αϊδ6), 

᾿Αθηνᾶ Ὑγίεια)] ΔΕΙΒΤΙΘΕΝ 37,20 (2 Ρ. 22 Ὠ.) 

᾿Αθηναίων οἱ πρεσβύτατοι καὶ Ὑγιείας ᾿Αθηνᾶς βω- 

μὸν ἱδρύσαντο. [[ ΠΑΚΡΟΘΈΑΤΙΟΝ Ὑγεία ᾿Αθηνᾶ᾽ Λυ- 

κοῦργος ἐν τῶ περὶ τῆς ἱερείας. ἔστι δὲ ἐπώνυμον 
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Ἔστι δὲ λίθος οὐ μέγας, ἀλλ᾽ ὅσον καθίζεσθαι μικρὸν ἄνδρα᾽ ἐπὶ τούτῳ λέγουσιν, ἡνίκα 

Διόνυσος. ἦλθεν ἐς τὴν γῆν, ἀναπαύσασθαι τὸν Σιληνόν᾽ τοὺς γὰρ ἡλικίᾳ τῶν Σατύρων προή- 

κοντας ὀνομάζουσι Σιληνούς. περὶ δὲ Σατύρων, οἵτινές εἰσιν, ἐτέρου πλέον ἐθέλων ἐπίστασθαι 
πολλοῖς ναύταις τούτων ἕνεκα ἐς λόγους ἦλθον. ἔφη δὲ Εὔφημος Κὰρ ἀνὴρ πλέων ἐς Ἰταλίαν 80 
ἁμαρτεῖν ὑπὸ ἀνέμων τοῦ πλοῦ καὶ ἐς τὴν ἔξω θάλασσαν, ἐς ἣν οὐκέτι πλέουσιν, ἐξενεχθῆναι. 
νήσους δέ εἶναι μὲν ἔλεγεν ἐρήμους πολλάς, ἐν δὲ ἄλλαις οἰκεῖν ἄνδρας ἀγρίους ταύταις δὲ οὐκ 
ἐθέλειν νήσοις προσίσχειν τοὺς ναύτας, οἷα πρότερόν τε προςσχόντας καὶ τῶν ἐνοικούντων οὐκ 
ἀπείρως ἔχοντας, βιασθῆναι δ᾽ οὖν καὶ τότε. ταύτας καλεῖσθαι μὲν ὑπὸ τῶν ναυτῶν Σατυρίδας, 
εἶναι δὲ τοὺς ἐνοικοῦντας καπυροὺς καὶ ἵππων οὐ πολὺ μείους ἔχειν ἐπὶ τοῖς ἰσχίοις οὐράς. 85 
τούτους, ὡς ἤσθοντο, καταδραμόντας ἐπὶ τὴν ναῦν φωνὴν μὲν οὐδεμίαν ἱέναι, ταῖς δὲ τυναιξὶν 
ἐπιχειρεῖν ταῖς ἐν τῇ νηΐ τέλος δὲ δείσαντας τοὺς ναύτας βάρβαρον τυναῖκα ἐκβαλεῖν ἐς τὴν 
νῆσον. ἐς ταύτην οὖν ὑβρίζειν τοὺς Σατύρους, οὐ μόνον ἣ καθέστηκεν, ἀλλὰ κατὰ τὸ πᾶν 
ὁμοίως σῶμα. 

Καὶ ἄλλα ἐν τῇ ̓ Αθηναίων ἀκροπόλει θεασάμενος οἶδα, Λυκίου {τεΣ τοῦ Μύρωνος χαλκοῦν 4“0 

παῖδα ὃς τὸ περιρραντήριον ἔχει, καὶ Μύρωνος Περσέα τὸ ἐς Μέδουσαν ἔργον εἰργασμένον. 

Καὶ ᾿Αρτέμιδος ἱερόν ἐστι Βραυρωνίας. Πραξιτέλους μὲν τέχνη τὸ ἄγαλμα, τῇ θεῶ 

δέ ἐστιν ἀπὸ Βραυρῶνος δήμου τὸ ὄνομα: καὶ τὸ ἀρχαῖον ξόανόν ἐστιν ἐν Βραυρῶνι, "Ἄρτεμις 
᾿ 

ὡς λέγουσιν ἣ Ταυρική. 

27 μικρὸν οογγυρίιπ) ρΡαΐδης ϑΘομυθατι εἰ 7 41Ζ, ἀθῖοὶ μη [ 30 ναύταις ϑοδυθαῖε γαλγό. Κὶ δλιϊοῖ, ΟἸἼΧῚ 
Ρ. 415: αὐτῶν οοάϊοε5 ζητῶν Μ ΕβαΙοσ Ρ. 3321 [32 ἄλλαις --- ταύταις (ΟἸαιιοτῖαβ: ταύταις --- ἄλλαις οοἀϊοε ταύταις 
-- ἄλλως ΔΝΊΕΞΕΙΕευ λιιοί. ΧΊΧΝῚ Ρ. 354 | 33 νήσοις] νηὶ ΝΥ ΊΕβεἸεγ. ἄλλως {ταῖς νήσοις Ηἰϊσὶρ 35 καπυροὺς 
ΘΟΒΔοίου δὰ Γοπριπὶ Ὁ. 355: καὶ πυροὺς οοαϊοε5. Ρ]ετίαας καὶ καπυρροὺς Μοβη. Μομᾶο, καταπύρρους ϑοὈε!ϊ5 κατα- 
πύγους ΔΝ ΊΕΒΕΙεΥ Οὐέί, Δίαελγ. Ρ. 322 πυρροὺς (ΟἸΔιεγῖιβ 
ΔΠΟΒ 66] καὶ Λυκίου Βεπηάοτῇ 

τῆς ᾿Αθηνᾶς᾽ καὶ γὰρ Ὑγεία καλεῖται καὶ Νίκη καὶ 

ἹἽἽππία. καὶ Ἐργάνη. (εἴ. ϑνΙῦ 5 ΡΗΟΤΙΝΒ ΒΕΤΥΜΟΙ. Μ.) 

᾿ «4ἐἢ. Μεΐέλι τ891 Ρ. 154 ταρτηθδπίαπη ὑᾶβοὰ]!ὶ βαθς, ΝῚ 

ΘΧΘαμτἶἰβ τοὶ Ν᾽ ἰπθαμτῖβ σα τὶ ἤρατγὶβ ρἰοιὶ [᾿ΑἸ]θενα[ίαι 

“Υγιεί[αι Κ)άλλις ἐποίεσίε] καὶ ἀνέθ[εκεν)]. [[: ΟἿΑ, ΄ν, 

1,.362 (Ρ. 154) - - [Αθεναΐ]αν (ἢ) [ἼΥΥίεια[ν]. || ΓΙΑ. 

Π, τό3 (ἈῈ 34), 8 [θ]ύειν τοὺς ἱεροποιοὺς τὰς μὲν δύο 

[θυσίας τήν τε τῆι] ᾿Αθηνᾶι τῆι Ὑγιείαι καὶ τὴν ἐν 

τῶι ᾿Αρ[είωι πάγωι θυο]μένην καθάπερ πρότερον κ. τ. λ. 

ΟΡ Φ ΟΣ Ὁ 
ΟἸΑ. 1,335. Ὀαβὶβ βϑηγϊγοί πα τὰ. Ῥοπῖ, δὰ δηρι- 

ἴὰπι Ρογίϊοιιβ οὐ θηΐα! 5 Ῥτορν]δθούαμη ἰπίθυ. πηθυϊ θη εἴ 

Οσοαβι ΠῚ Βἰζιιπη 5 ἰοοὸ τερεγία (τὰ. ΧΧ ΝΧΝ ΨΤΙ, 2--4) 

᾿Αθεναῖοι τέι ᾿Αθεναίαι τέι Ὑγιείαι. | Πύρρος 

ἐποίησεν ᾿Αθεναῖος. (᾿Αθεναῖος πορσαθιυιην ροβίθα δα αϊ- 

ταπὶ υαἱάθίατ,) || ΡΙΙΝΙΥΆ 54, 80 δνγγάμς ([δοῖὉὺ “ἐν έανη 

ἐἰ (εἰ ἀεὶ. οβ5Β Ἄἄγολ. “πο ΤΡ. 190) “)ώνπιεγεανε, 

ῬυνΤ ΒΟΉΝ Ρετῖο, 12 τὰ προπύλαια τῆς ἀκρο- 

πόλεως ἐξειργάσθη ..... ὁ ἐνεργότατος καὶ προθυμό- 

τατος τῶν τεχνιτῶν ἀποσφαλεὶς ἐξ ὕψους ἔπεσε καὶ 

διέκειτο μοχθηρῶς, ὑπὸ τῶν ἰατρῶν ἀπεγνωσμένος. 

ἀθυμοῦντος δὲ τοῦ ΤΠΠερικλέους ἡ θεὸς ὄναρ φανεῖσα 

συνέταξε θεραπείαν, ἢ χρώμενος ὁ ΤΠΠερικλῆς ταχὺ καὶ 

ῥᾳδίως ἰάσατο τὸν ἄνθρωπον. ἐπὶ τούτιυ δὲ καὶ τὸ 

χαλκοῦν ἄγαλμα τῆς Ὑγιείας ᾿Αθηνᾶς ἀνέστησεν ἐν 

ἀκροπόλει παρὰ τὸν βωμόν, ὃς καὶ πρότε- 

ρον ἦν ἰὡς λέγουσιν. 

[ 38 κατὰ ΔΊ ΕΒΕΙΕΥ Ρ. 322: καὶ οοἀϊςεβ. 40 τε ἴδ5. 

Λύκιος] εἴ. ῬΙΙΝΙΥΒ 34, 79 Ζνοίμς Μίνγοπε 40 

αἰϊδείῤῥιεές γιετέ, ψεεῖ γεοῖέ ἀΐρηιενε ῥγαλεθῤέογε ιε δῖε τε 

σε ἼίἝα»πέερε ἐαγιρίάος ἔσηιες οὐ Αἰγροπᾳιέας, ..... 

δνείμς εἰ ἐῤδε ῥπόγιενε δε ιέξον εν, ἢ ἈΤΗΕΝΑΒΥ͂Β αὶ 

Ρ. 4864 ἣν δὲ οὗτος (ΤΥ εἰὰ 5) τὸ γένος Βοιώτιος ἐξ 

Ἐλευθερῶν, υἱὸς Μύρωνος τοῦ ἀνδριαντοποιοῦ, ιὡς 

ἸΤολέμων φησὶν ἐν πρώτῳ περὶ ἀκροπόλεως. 

[ογίαββθ ὅτις ρογίίποὶ ρτορῖοσ φιάλας Λυκιουργεὶς, υοὰ 

ἰάθπθη ΑΤΗΕΝΑΕΥΒ 1 Ρ. 4720 αἴετι: ἸΤολέμων δ᾽ ἐν 

πρώτῃ περὶ τῆς ᾿Αθήνησιν ἀκροπόλεως οὐδε- 

τέρως ὠνόμασεν (τὰ Θηρίκλεια) εἰπιὺὼν “τὰ χρυσᾶ 

Θηρίκλεια Νεοπτόλεμος ἀνέθηκεν ᾿᾿. 

Περσεύς] ῬΙΙΝΙΥ͂Σ 34. 57 (ΜΥτοῦὺ ϑοέξι ς ος, 4ῃ 

εἰ βεγδοιοη εἰ ῥγίδέας ( βνείας Τιοεβοθοκο οὔβεσι. ἀσοδαθοὶ, 

Ρ. 9). || Οἵ. Οαυνινν 85, 25 μπορ ξαίας ἐφὸ ῥένπέ- 

2εδς δέγϑεις, 

Βραυρώ νιον] ΟΙΑ. ΤΊ, γ28, 4, 31 ἐν τῶι 4: 

Βραυρ[ωνίω!"). 1] ΟἿΑ, ἹΝ, 3, 843., τὸ τὸ Ἀρτεμί- 

σιον. [[| ΟΙΑ. ΠῚ, 751, δ, 7. 12 πρὸς τῶι τοίχωι. 

754---7.-6 κάτροπτον ἐλεφαντίνην λαβὴν ἔχον, πρὸς 

τῶι τοίχωι. | 751, ὁ, 13. ΠῚ, ὁ, 24 ἐν τῶι [π]ρο- 

στ[ὠτνω!ν) | 751, 3. ὦ, 13. 758, 1Π| 32 πρὸς τῆι 

παραστάδι. | ἡ, 1, ὁ, τὸ ἱπρὸς τ]ῶν κίονι οὗ ἡ 

ἔλαφος. | 763,1, 14 πρὸς τῆι] ἐλάφωι. ἰ ΟἿΑ, Π|, τό2 

(Ρ. 411) τῶν []ὲρ ὧν τῆς ᾿Αρτέμιδο[ίς τ]ῆς Βραυρω- 

νίας (εἴ, ΟἿΑ, ΤΠ|. γι 566η4.), ὁ αυΐϊθυβ δίυσθα οἵ ἀὐρθαῖθα, 

ἵπ οαἰα!ορὶ Ῥαγιβθποιὶβ (646) εἰ Ἡεοδιοιρειὶ (ὃς, δδο, 

ΙΝΝΡΟΝΝ 
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Ἵππος δὲ ὁ καλούμενος δούριος ἀνάκειται χαλκοῦς. 
Ἐπειοῦ μηχάνημα ἦν ἐς διάλυσιν τοῦ τείχους, οἶδεν ὅστις μὴ πᾶσαν ἐπιφέρει τοῖς Φρυξὶν 

εὐήθειαν᾽ λέγεται δὲ ἔς τε ἐκεῖνον τὸν ἵππον ὡς τῶν “Ἑλλήνων ἔνδον ἔχοι τοὺς ἀρίστους, καὶ δὴ 

καὶ τοῦ χαλκοῦ τὸ σχῆμά ἐστι κατὰ ταὐτά" καὶ Μενεσθεὺς καὶ Τεῦκρος ὑπεκκύπτουσιν ἐξ αὐτοῦ, 

προσέτι δὲ καὶ οἱ παῖδες οἱ Θησέως. 

᾿Ανδριάντων δὲ ὅσοι μετὰ τὸν ἵππον ἑστήκασιν -- Ἐπιχαρίνου δὲ ὁπλιτοδρομεῖν ἀσκή- 

σαντος τὴν εἰκόνα ἐποίησε Κριτίας, Οἰνοβίῳ δὲ ἔργον ἐστὶν ἐς Θουκυδίδην τὸν Ὀλόρου χρηστόν᾽ 

ψήφισμα γὰρ ἐνίκησεν Οἰνόβιος κατελθεῖν ἐς ̓ Αθήνας Θουκυδίδην, καί οἱ δολοφονηθέντι ὡς κατήει 

45 δούρειος Πἰπάοτ | 48 ταῦτα 1,4 ταῦτα ἀείοτχϊογεβ [ ὑπεκκύπτουσιν Βυγδίαπ Δ, γἀοίγ, ζιες. ΧΟ Ρ. 517: 
ὑπερκύπτουσιν οοἄϊοε5. [ 50 ᾿δοιπάᾶτὰ ἱπάϊσδαϊε ἩΠ ΙΖὶσ [ δὲ οοαϊοε5. ρ]οτίψαθ: μὲν Ῥὰ ἴῃ τηαυρίηθ 1 51 Κρίτιος  ο55 “γελ. 
75. 1 Ρ. τό4ᾳ. Κριτίας, (Οἰνοβίου δὲ Κρησίλας :» Οἰνοβίῳ δὲ Βετρῖκ Ζίρολγ, 7. “111.- Υῖδς, τ845 Ρ. 965 

661. ΤΝ, 2, 6526), «ἰΐα 5ἰπθ Ἵοοτία ἱπάϊοαίίοης Ἰοοὶ (673. 

679. 681. 683. 699. γ26. 737. ΙΝ, 2, 672 6) τεσεπβαπίατ, 

4]1ὰ ἴπ Ορἰβίβοάοτηο (660), δεῖβεα ἱπ δυπηδπηθπίατίο (χαλ- 

κοθήκῃ) Ξ5εγιδθαπίυσ (720. 721). |[ ἨΕΒΥΎΟΗΙνΒ Βραυ- 

ρώνια᾽ ἑορτὴ ᾿Αρτέμιδι Βραυρωνίᾳ ἄγεται, καὶ 

θύεται αἴξ. [ ΨΑΠΙΠΟ ἀδ τὰ τιιί. 1, 2, 19 ἄοο 7107712716 

εἰΐαγε «ἀἠβογιῖς 171 αγοεηιὲ (ΠΆΡΥΔΠ) 710721 1γ1101, ῥγαείεγ- 

ψιεαρε σοηιθῖ αὐ γιεσεσσα 7] ηι 56,71) οἼιε7ι, 716 αγὦο7, Οἶδα, 

ψιέαε φγίύρετεγε (οι) τῶ: παΐα, α σαῤγὰ 1αγιρὶ ῥοσ5τί, ἢ} 

Ἠκδυσηινβ μελεαγρίδες ὄρνεις αἵ ἐνέμοντο ἐν 

τῇ ἀκροπόλει. (ὅν. 5.) [||(, ἰὰαΡ. ΧΥῚ, 3. 

ἀγάλματα) ΕἸΑ, ΠῸ 791:--Ξ 758. ΟἹ; 118,2 

Ξε 347{6 χιτῶνα ᾿Αμόρτγινον, περὶ τῶι ἕδει(754--- 756). 

ΟἹ. 118, 3 Ξε, 346|ς5 ἱμάτιον λευκὸν παραλουργές, 

τοῦτο τὸ λίθινον ἕδος ἀμπέχεται (754---756). [[| 0]. 

118, 4 ΞΞ 345[4 ἀμπέχονον, ““᾿Αρτέμιδος ἱερόν ἐπι- 

γέγραπται, περὶ τῶι ἕδει τῶι ἀρχαίωι, Θεανώ᾽ 

ἀμπέχονον, περὶ τῶι ἕδει τῶι ἀρχαίωι, ΤῈΕεντε- 

τηρίς’ Ταραντῖνον, περὶ τῶι ἕδει τῶι ἀρχαίωι, 

Θεανώ" κατάστικτον διπτέρυγον, περὶ τῶι ἕδει τῶι 

ἀρχαίωι᾽ χιτωνίσκος κτενιυτὸς περιποίκιλος, 

περὶ τῶι ἀγάλματι τῶι ὀρθῶι (751. 754---756). [} 

ΟἹ. 111, 2-.335(4 κροκωτόν διπλοῦν ποικίλην τὴν 

πείζίδα ἔχον - - τὸ ἄγαλ]μα τὸ ὀρθὸν ἔχει (757). 

Ροβὲέ Βῦπο δηπὰπὶ κάνδυν, τὸ ἄγαλμα ἔχει (758 5. 

759). [ ὃ ἱμάτιον λευκ(όν), περὶ τῶι ἀγάλματι, 

ῥάκος" ἔνκυκλον λευκ(ὸν) ἀνεπίγραφί(ον), περὶ τῶι 

ἀγάλματι τῶι ἑστηκότι, ῥάκος - - χιτωνίσκον 

περιήτηίτον), περὶ τῶι ἀτάλματι (758). 

τὸ ἀρχαῖον ξόανον] ῬΑΥΒΑΝΙΑΡ 1, 33, 1 

Βραυρών, ἔνθα Ἰφιγένειαν τὴν ᾿Αγαμέμνονος ἐκ 

Ταύρων φεύγουσαν τὸ ἄγαλμα ἀγομένην τὸ ᾿Αρτέ- 

μιδος ἀποβῆναι λέγουσι, καταλιποῦσαν δὲ τὸ ἄγαλμα 

ταύτῃ καὶ ἐς ᾿Αθήνας καὶ ὕστερον ἐς ΓΑργος ἀφι- 

κέσθαι. ξόανον μὲν δὴ καὶ αὐτόθι ἐστὶν ᾿Αρτέμιδος 

ἀρχαῖον" τὸ δὲ ἐκ τῶν βαρβάρων οἵτινες κατὰ γνώ- 

μὴν ἔχουσι τὴν ἐμήν, ἐν ἑτέρῳ λόγτῳ δηλώσω. | 

3, 46,3. βασιλέα τε τῶν ἸΤερσῶν Ξέρξην τὸν Δαρείου 

χωρὶς ἢ ὅσα ἐξεκόμισε τοῦ ᾿Αθηναίων ἄστεως, τοῦτο 

μὲν ἐκ Βραυρῶνος ἄγαλμα ἴσμεν τῆς Βραυρωνίας λα- 

βόντα ᾿Αρτέμιδος, τοῦτο δὲ κ. τ. λ. [ 3, τό, 8 ᾿Αθηναί- 

οἷς δὲ ἄρα παρώφθη (5ίρπιπι Βγδυγοπῖτη) γενόμενον 

λάφυρον τῷ Μήδῳ: τὸ γὰρ ἐκ Βραυρῶνος ἐκομίσθη 

τε ἐς Σοῦσα καὶ ὕστερον Σελεύκου δόντος Σύροι Λαο- 

δικεῖς ἐφ᾽ ἡμιὺν ἔχουσι. μαρτύρια δέ μοι καὶ τάδε τὴν 

ἐν Λακεδαίμονι Ὀρθίαν τὸ ἐκ τῶν βαρβάρων εἶναι 

ξόανον κ. τ. λ. 

ἵππος δούριος)] (ΙΑ. 1, 406. Ῥαβῖβ πιαχίπηα ε 45 

5ΕΧ ΠΙΔΥΠΊΟΥΙΌΤΙ5. ΟἸΪπὶ σοπηροβίία. (οἴ, (0. ΧΟΧ Χ ΤΙ, 13) 

ἀαογατη ἄπο {{ππππιπὶ Ἔχ ῃϊρεπί: Χαιρέδεμος Εὐαγγέλο ᾿ 

ἐκ Κοίλες ἀνέθεκεν. 1 Στρογγυλίον ἐποίεσεν. ᾿ 

ἈΒΙΒΤΟΡΗΑΝΕΒ δὰ. (0Ο]. 91, 2 Ξξεξς 414) 1128 ἵππων 

ὑπόντων μέγεθος ὅσον ὁ δούριος. [] ΞΟΠΟΙΙῸΝ οὐ 

πιθανὸν κοινῶς λέγειν αὐτόν, ἀλλὰ περὶ τοῦ χαλκοῦ 

τοῦ ἐν ἀκροπόλει. ἀνέκειτο γὰρ ἐν ἀκροπόλει δού- 

ριος ἵππος ἐπιγραφὴν ἔχων “Χαιρέδημος Εὐαγγέλου 

ἐκ Κοίλης ἀνέθηκε᾽. || ἩΒΒΥΘΗΙνΒ δούριος ἵππος᾽ 

᾿Αθήνησιν ἐν ἀκροπόλει χαλκοῦς ἐστιν, καὶ ἐξ 

αὐτοῦ ἐκκύπτουσι δ΄. [ Οἵ, ῬΑΥΝΒΑΝΙΑΒ ὁ, 30, 1 Στρογ- 

γυλίωνος .... ἀνδρὸς βοῦς καὶ ἵππους ἄριστα εἰργα- 

σμένου. [Π ΑΝΤΙΡΗΙΙΥΒ ΒΥΖΑΝΤΙΥΒ δἃπίθοϊ, Ῥαὶ. 9, 

156 Δέρκεο τὸν Τροίας δεκέτη λόχον, εἴσιδε πῶλον 

Εὐόπλου Δαναῶν ἔγκυον ἡσυχίης. Τεκταίνει μὲν 

Ἐπειός, ᾿Αθηναίη δὲ κελεύει Ἔργον, ὑπὲκ νώτου δ᾽ 

ἝΛλλὰς ὅλα δύεται. Ἢ ῥα μάταν ἀπόλοντο, τόσος 

στρατός, εἰ πρὸς Ἄρηα Ἦν δόλος ᾿Ατρείδαις ἐσθλό- 

τερος πολέμου. 

Ἐπιχαρῖνος) ΟΥΑ Ἢ 1.6  Ά5Ι5 τῇ. ἘΒΠΙΟΙ, 50 

τορετία ἱπίοσ Ῥτορυίαθα οἱ Ῥαγίμεποποα: Ἐπι[χ]αρῖνος 

[ἀνέ]θεκεν Ὃ (ἡ, Ὁ - - (Ὀθρυονέος ἊΝ Παπιον τ “όγηρ. 

ΧἼ] ρ. 345, ὁπλιτοδρόμος ρεΙρεῖαπὶ Βλοββ “γολ. “τς. 

Ι Ρ. 164). | Κριτίος καὶ Νεσ[ι]ότες ἐπο[ιεσ]άτεν. 

Οἰνόβιος] οἴ. ΟἸΙΑ, ἹΝῷ, 1, 51, 27 (Ρ. 16) Οἶνο- δὲ 

βίοι Δεκελεεῖ στρατεΥγῶι κ. τ. λ. 

Θουκυδίδης] ῬΙΙΝΙΥΒ 7. 110 7 )ερογνάϊάετι 1γη- 52 

2εγαίογερι “ἠλιεγείόγιδος 1γι ὀατζηεηε ἐρεΈγ 6, γ γΊ{7ι ΦΟΥΩ1- 

ἔογένι γεμοσατογε, φἰοφιεογιέϊαρε γηεῖγαΐί σιείμες τεῖγ {πτεἰδηηι 

«(αγηγιατογαγιί, 1 ΜΑΒΚΟΒΘΙΝΥΒ. υἱἱα ὙΒυογά, 17 πρὸς 

Υ 

καὶ ὅτι μὲν τὸ ποίημα τὸ 8(223) 

9 
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(23) το μνῆμά ἐστιν οὐ πόρρω πυλῶν Μελιτίδων. τὰ δὲ ἐς Ἑρμόλυκον τὸν παγκρατιαστὴν καὶ Φορ- 

μίωνα τὸν ᾿Ασωπίχου γραψάντων ἑτέρων παρίημι᾽ ἐς δὲ Φορμίωνα τοσόνδε ἔχω πλέον γράψαι. 

Φορμίωνι γὰρ τοῖς ἐπιεικέσιν ᾿Αθηναίων ὄντι ὁμοίῳ καὶ ἐς προγόνων δόξαν οὐκ ἀφανεῖ συνέβαινεν 55 

ὀφείλειν χρέα. ἀναχωρήσας οὖν ἐς τὸν Παιανιέα δῆμον ἐνταῦθα εἶχε δίαιταν, ἐς ὃ ναύαρχον 

αὐτὸν ᾿Αθηναίων αἱρουμένων ἐκπλεύσεσθαι οὐκ ἔφασκεν᾽ ὀφείλειν τε γὰρ καί οἱ πρὶν ἂν ἐκτίση 

πρὸς τοὺς στρατιώτας οὐκ εἶναι παρέχεσθαι φρόνημα. οὕτως ᾿Αθηναῖοι (πάντως γὰρ ἐβούλοντο 

ἄρχειν Φορμίωνα) τὰ χρέα ὁπόσοις ὥφειλε διαλύουσιν. 

Ἐνταῦθα ᾿Αθηνᾶ πεποίηται τὸν Σιληνὸν Μαρσύαν παίουσα, ὅτι δὴ τοὺς αὐλοὺς ἀνέ- 

λοιτο ἐρρῖφθαι σφᾶς τῆς θεοῦ βουλομένης. 

Τούτων πέραν ὧν εἴρηκα ἐστὶν ἣ λεγομένη Θησέως μάχη πρὸς τὸν ταῦρον τὸν 

Μίνω καλούμενον, εἴτε ἀνὴρ εἴτε θηρίον ἦν ὁποῖον κεκράτηκεν ὁ λόγος: τέρατα γὰρ πολλῶ 

καὶ τοῦδε θαυμασιώτερα καὶ καθ᾽ ἡμᾶς ἔτικτον γυναῖκες. 

Κεῖται δὲ καὶ Φρίξος ὁ ᾿Αθάμαντος ἐξενηνεγμένος ἐς Κόλχους ὑπὸ τοῦ κριοῦ. θύσας δὲ 

αὐτὸν ὅτῳ δὴ θεῶ, ὡς δὲ εἰκάσαι τῷ (Διὶ τῶ» Λαφυστίω καλουμένῳ παρὰ Ὀρχομενίοις, τοὺς 
μηροὺς κατὰ νόμον ἐκτεμὼν τὸν Ἑλλήνων ἐς αὐτοὺς καιομένους ὁρᾷ. 

Κεῖνται δὲ ἑξῆς ἄλλαι τε εἰκόνες καὶ Ἡρακλέους ἄγχει δέ, ὡς λόγος ἔχει, τοὺς 

δράκοντας. 10 

᾿Αθηνᾶ τέ ἐστιν ἀνιοῦσα ἐκ τῆς κεφαλῆς τοῦ Διός. 

Ἔστι δὲ καὶ ταῦρος, ἀνάθημα τῆς βουλῆς τῆς ἐν ᾿Αρείῳ πάγῳ, ἐφ᾽ ὅτω δὴ ἀνέθηκεν 

ἣ βουλή᾽ πολλὰ δ᾽ ἄν τις ἐθέλων εἰκάζοι. 

Ν » , 

54 ᾿Ασωπίχου εἰίαπι 10, 11, 6: ᾿Ασωπίου Ὑπυογάϊάεβ 1, 64 (ςἴ, 3, 7) εἴ 5.80]. Ατὐϊβίορῃ. ρᾶς. 347. 1.05. 804 
Ι 57 ἐκπλεύσεσθαι Ἡεγννοτάθη Ὁ. 51: ἐκπλεῦσαι οοαϊςε5. [ 58 ἐβούλοντο Απρεὶ. Ἐϊοοατά, ΚαΒη : ἐβουλεύοντο οοάϊοε5 
ΡΙεσίψας [1 ἐπιοῦσα Βτχὰπῃ “γιγιαϊΐ 1858 Ρ. 376 πτύουσα ΔΝ ΕΒΕΙΕΥ ““οζίογε δέγοραροῦ, τ861, Ρ. τὸς ζαὐλοῦντα 
ἀνα)παύουσα ἰάδεπι Οδέϊ. Λίασλν. τ885. Ρ. 324 πτοοῦσα ΟἨΙ ΞΟ 4 “λόγια τι. ήαγεγας, 1872, Ρ. 15. πτοοῦσα 
(με! παραινοῦσα) μὴ τοὺς ΗἨΗ ΪΓΖΕΙ “4γιγιαἰξ 1864. Ρ. 238 ) 7 Διὶ δΔἀά. Ῥοιδοα τῷ Διὶ ΑΝ δβειοσ Ρ. 325 [ 12 ἐφ᾽ ὅτῳ 
δὲ --- ---πολλὰ ἂν Οοτδοβ 

ταῖς Μελιτίσι πύλαις καλουμέναις ἐστὶν ἐν Κοίλῃ τὰ 

καλούμενα Κιμώνεια μνήματα, ἔνθα δείκνυται Ὀλόρου 

(ϑαὰρρε δεῖ. 8ος. 1ρΡ5.ὄ 1 ρ. 430: Ἡροδότου υρ.) καὶ 

Θουκυδίδου τάφος" εὑρίσκονται δηλονότι τοῦ Μιλ- 

τιάδου γένους ᾿ ὄντες (Ηενγϑβε ἀε Ἡδετοά, υἱΐα Ρ. 79: 

εὑρίσκεται εἴ ὄντως υρ.), ξένος γὰρ οὐδεὶς ἐκεῖ θά- 

πτεται. καὶ ἸΤολέμων δὲ ἐν τῷ περὶ ἀκροπόλεως 

τούτοις μαρτυρεῖ, ἔνθα καὶ Τιμόθεον υἱὸν αὐτῶ γεγε- 

νῆσθαι προσιστορεῖ. [ 28 τρίτος δὲ (ἐγένετο Θουκυ- 

δίδης) γένει Φαρσάλιος, οὗ μέμνηται Πολέμων ἐν 

τοῖς περὶ ἀκροπόλεως, φάσκων αὐτὸν εἶναι πα- 

τρὸς Μένωνος. [[ [ταρπηθηιὶ Ὀαβὶβ ἴῃ ἃγος ΠΌΡΟΥ τεροστὶ 

ἰπβοσίριὶ Θουκυδίδης | Ολόρου 5ο]ιι5 ἐεϑιϊ5 εχχτῖς Ἑδιατ- 

ἀυβ5 αἰβατά, 44 «ἀογέ υἱοῖέ ἰο ἐΐλεὲ 7]ορμίαρε ἤίαριας ςεῖίϊ,, 

Του, 1837, Ρ. 147, [ἀ]]δοὶ Ῥικίαοῖὶβ ὧὐ υἱάφαιχ διοίοτὶ- 

ἰαῖς ἔγϑίι8, 

Ἕρμόλυκος] ΗἩΒΕΟΡΟΥΥΕ 9, τὸς ἐν ταύτῃ 

τῇ μάχῃ (Μγορϊεομβὶ) Ἑλλήνων ἠρίστευσαν ᾿Αθηναῖοι 

καὶ ᾿Αθηναίων Ἑρμόλυκος ὁ Εὐθοίνου (Ρατίβ.: 

εὐθόνου Μεά. Αρεὶ, εὐθύνου οπι, Νίμπάον. Οδαίδοτσ.), 

ἀνὴρ παγκράτιον ἐπασκήσας. τοῦτον δὲ τὸν ἙἘρμό- 

λυκοὸν κατέλαβε ὕστερον τούτων, πολέμου ἐόντος 

᾿Αθηναίοισί τε καὶ Καρυστίοισι, ἐν Κύρνῳ τῆς Καρυ- 

στίης χώρης ἀποθανόντα ἐν μάχῃ κεῖσθαι ἐπὶ Γε- 

ραιστῷῶ. 

Φορμίων) 50Η01,. ΕΝ. ΛΕΙΒΤΟΡΗ. Ρδο. 347 53" 

ὁ Φορμίων οὗτος ᾿Αθηναῖος τῷ γένει, υἱὸς ᾿ΑΆσω- 

πίου, ὃς καθαρῶς στρατηγήσας πένης ἐγένετο. ἀτι- 

μωθεὶς δὲ τῷ μὴ δύνασθαι τὰς ρ΄ μνᾶς τῆς εὐθύνης 

ἀποδοῦναι ἐν ἀγρῷ διέτριβεν, ἕως ᾿Ακαρνᾶνες στρα- 

τηγὸν αὐτὸν ἤτουν (εἰ. ὙΒυογά. 2, 68, 7). ὃ δὲ οὐχ 

ὑπήκουσε, φάσκιυν μὴ ἐξεῖναι τοῖς ἀτίμοις, ὁ δὲ δῆμος 

βουλόμενος λῦσαι τὴν ἀτιμίαν ἀπεμίσθωσεν αὐτὸν 

τῶν ρ΄ μνῶν τοῦ Διονυσίου (αὐτῷ τῶν ρ᾽ μνῶν θυ- 

σίαν τοῦ Διονύσου ΒοεςΚᾺ ἂρ. Μεϊπεκίαμι ἔγαρτῃ, οὐαὶ, ΠῚ 

Ρ. 528), ὡς ᾿Ανδροτίων ἐν γ᾽ ᾿Αττικῶν. 

᾿Αθηνἃὰ καὶ Μαρσύας) ΡΩΜΙΝΙΥΒ 34, 871 

(Μγτοῖ) Μεείξ , .. εἰ δαένγιενε αὐνεῖγανέενε ἐΐδέας δὲ 

Μέπεέρα»ε. ἢ} οἵ. ιΔὉ. ΧΧΧΥ, 20. 

Θησεὺς καὶ Μίνω ταῦρος] εἴ. ἢ ΧΧΧΥ,: 

Ἄλω, .ἈΔ. 

Φρίξος) ῬΜΙΝΙΥΒ 34. 80 Λ'αμενάές .... φκ 6 

ἐρερεοίανείε ἀγέείενε ςεησείεν, 1 ΟἿΑ, ΠῚ, τό24 (βδες. 1.) 

[Ν]αυκύδης ᾿Αργεῖος ἐποίησεν (ρτίπια ᾿ἰζέοτα ἱποοτία), 

ταῦρος] ΗΒΒΥΟμνΒ βοῦς ἐν πόλει" χαλ-ῖ2 

κοῦς, ὑπὸ τῆς βουλὴς ἀνατεθείς. Πὀ ΡΚΟΥΒΆΒΙΑ 

ΕΣ 

“ας τω». ἃ σσδς παῖε 
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Λέλεκται δέ μοι καὶ πρότερον ὡς ᾿Αθηναίοις περισσότερόν τι ἢ τοῖς ἄλλοις ἐς τὰ θεῖά 3 (24) 

τὸ ἐστι σπουδῆς πρῶτοι μὲν γὰρ ᾿Αθηνᾶν ἐπωνόμασαν Ἐργάνην, πρῶτοι δ’ ἀκώλους Ἑρμᾶς 

κα ὁμοῦ δέ σφισιν ἐν τῶ ναῷ Σπουδαίων δαίμων ἐστίν. 

Ὅστις δὲ τὰ σὺν τέχνῃ πεποιημένα ἐπίπροσθε τίθεται τῶν ἐς ἀρχαιότητα ἡκόντων, καὶ 

ι[5 Ἑρμᾶς (ἀνέθεσαν) Ῥοῖβδοι Ἑρμᾶς (εἰργάσαντο Ἑ ἘΣ ΜΜΊΕΒΕΙΟΓ. Ρ, 325. ρ᾽αγα θχοϊἀῖθθδθ. ριιίαπί ϑομιθατγί 
εἰ ὅν α12, ἀὐχ!τε “ατεραγιίας Ρ. 320, [Ὁ] πιπὶ ἰπίθγ θα βαβρίοδίιν Του ρ[Ε] 4 αἤζλεγι, Δηι λι, 1887 Ρ. 211 60]], Ρ. 54 5646. 
1897 Ρ. 176. δὴ 5υποίαι ἀκώλους (εἰκόνας) Ἑρμᾶς" ὁμοῦ} [ ὁμοίως ΤΠΐοιβοιθ Φοολογε Ρ. 200 ὁμοῦ δὲ {τῆ θεῷ) 
σφισιν Δ ΊΕΒΕΙοσ Ρ. 326 | 16 ἐν τῇ στοᾷ Εἰὐτγίνγαπρ]ον 77ο οέογευεγζε ἢ. 1833 | σπουδαιῶν ἘονΊ]ΕΥ “γιεγ, οτεέγγι, ο7 
“γοῖς 1893 Ρ. 3 | Σπουδαῖος Οοοὶς ἀρὰ Εταζοσιπὶ σπονδιὺν τ οη5 Τληίοῦ, ΚΝΊ. Ρ. 348 Ὑπουδαίων τε] Ὕπου- 
δαῖος ΜοτΙοκΙη γολ. Ζειΐ, τ851 Ρ. 366 ᾽᾿Επουδαίων ϑομαθατὶ ὁ Βουταδῶὼν (εΥμπατά “λιοί, ΤΠ. 7γ6ι (1, 4ᾳ. οἰκουρὸς 
ὄφις) ὁ Ἰουδαίων ΟΟΜΏΕΙΙΕΓ ἀρ. 1,εαἰίαπη 7οοσγ. τοῦ ΑἸἠλετι Ρ. 405. {τῶν σπουδαίων ἐλαία ἐστίν ἩοπηΟ]]6 
Βιεί, οογγ. ΔἼεἰδ, 1893 Ρ. 182 

ΒΟΡΙ,.. ΒΤ ΝΑΥ. βοῦς ἐν πόλει᾽ ἐπὶ τῶν παραδόξων 

καὶ θαυμαζομένων. (ΘΙΟΘΈΝ. 9, 67.)ὺ Λυσανίας {(Π]αυ- 

σανίας Βεῖρκ Ζίελγ. ΑΚ 44|.- Τἴδς. τ845 Ρ. 980) δὲ 

εἶπε᾽ βοῦς (οοά. (οἸδ᾽ίπ.: Λυσίας γὰρ ἀνέθηκε βοῦν 

ἀρ. Λυσανίας δ᾽ ἐποίει βοῦν Μείπεϊκε οχεσος. ῬΒ1]Ο],. 1 

Ρ. 29 5ε4ᾳ.) ἐν ἀκροπόλει. [|| ΔἸΤΗΕΒΝΑΒΥΒ ο Ρ. 3964 

Ἥνίοχος ἸΤολυεύκτῳ᾽ Ὃ βοῦς ὁ χαλκοῦς ἦν ἂν 

ἑφθὸς δεκάπαλαι, Ὃ δ᾽ ἴσως γαλαθηνὸν τέθυκε τὸν 

χοῖρον λαβών. [|| (Οἵ, ἩΕΞΥΘΗΙΥΒ κριὸς ἀσελγόκερως εἰ 

ϑγ 10 45 βοῦς ἕβδομος (Δρρ. πηοπιιπηεπί. 5.11..). {1 0ΙὙΟΙΤΙΥΚ 

βαΐῖ, 339 Τιοῆτη. (10, τὸ Μ.) Ἵμε χηεηε 771. αγσε Φοτέθ7ε 

αἴξξεογῥοῖ ̓  γπαργιγεο ἐγχιῖξ (νὴ τὸν 21 αγεξ Φοτεέ)ι 

ἀεδεγίξδέ 7παργιμεε ἐμφιῖ ΒΌΘΟΠΘΙσ Δη γλεῖγι, 77πε. 

ΡΨ ἜΓ : 133. ΣΧ ΧΊΧ. Ρ. 288): 

14 πρότερον] ΡΑΥΒΑΝΙΑΙ͂ 1, 17, 1 τούτοις δὲ 

(ΑΕ επίθπβῖθα5) οὐ τὰ ἐς φιλανθρωπίαν μόνον καθέ- ἡ 

στήκεν, ἀλλὰ καὶ θεοὺς εὐσεβοῦσιν ἄλλων πλέον. 

5 Ἀθηνᾶ Ἐργάνη] Εξα]ϊοα Ν τποὲὶ ΙΝ 5δβαυ], 

ἀυογατη ΠΟΠΠῚ]]}1 δ οοοἰάοηΐα Ῥδγίμθποηΐβ ταροσίΐ ϑαηΐ, 

αἱάς ΑἸῈ 580 ποορ, [[ΟΓΑ,. 1Π|, 1330 ἐργοπόνο[υ ΤΤαλ- 

λά]δος ἐν τεμένει. [Π[ ΗΑΒΡΟΘΒΑΤΙΟΝ Ὑτεία ᾿Αθηνᾶ 

(Δἀ ς, 23, 255). [[- ῬΙΨΧΤΑΒΟΉΨΥΒ Ρζδθο. ρεσ, ταὶ ρῃὉ]. καὶ 

τὴν Ἐργάνην οὗτοι μόνον θεραπεύουσιν, ὥς φησι 

Σοφοκλῆς, οἱ παρ᾽ ἄκμονι τυπάδι βαρείᾳ καὶ πληγαῖς 

ὑπακούουσαν ὕλην ἄψυχον δημιουργοῦντες, ὁ δὲ τῆς 

ΤΤολιάδος ᾿Αθηνᾶς καὶ τῆς Βουλαίας Θέμιδος ... προ- 

φητής, ἑνὶ χρώμενος ὀργάνῳ τῷ λόγῳ ... κοσμεῖ τὴν 

πόλιν. [ ΞΟΡΗΟΘΟΙΙΒ ἴτ. 759 Ν. 724 Ὁ. βᾶτ᾽ εἰς ὁδὸν 

δὴ πᾶς ὁ χειρῶναξ λεώς, Οἱ τὴν Διὸς γοργζῶπιν 

Ἔρτάνην στατοῖς Λίκνοισι προστρέπεσθε. 

15: Χαλκεῖα)]) ὥνιυαβ Χαλκεῖα᾽ ἑορτὴ ἀρχαία 

καὶ δημώδης πάλαι, ὕστερον δὲ ὑπὸ μόνων ἤγετο 

τῶν τεχνιτῶν, ὅτι ὁ Ἥφαιστος ἐν τῇ ᾿Αττικῇ χαλκὸν 

εἰργάσατο. ἔστι δὲ ἔνη καὶ νέα τοῦ ἸΤυανεψιῶνος᾽ 

ἐν ἢ καὶ {αἱ (ἰπ5. ΜίοΠ46115) ἱέρειαι μετὰ τῶν ἀρρη- 

φόρων τὸν πέπλον διάζονται. (ΕΤΥΜ. Μι) | ΞΘΨΝΙΠΑΒ 

Χαλκεῖα΄ ἑορτὴ ᾿Αθήνησιν. ἅ τινες ᾿Αθήναια κα- 

λοῦσιν (οἴ, ΟἿΑ, 1,954 οἵδε ἱεροποίησαν τὰ ᾿Αθή- 

ναια), οἱ δὲ πάνδημον. | ἩΛΕΡΟΘΠΝΑΤΙΟΝ Χαλκεῖα,, 

ἑορτὴ παρ᾽ ᾿Αθηναίοις ἀτζομένη ΤΤυανεψιῶνος ἔνῃ καὶ 

νέᾳ, χειρώναξι κοινή, μάλιστα δὲ χαλκεῦσιν, ὥς φησιν 

᾿Απολλώνιος ὁ ᾿Αχαρνεύς. Φανόδημος δὲ οὐκ Αθηνᾷ 

φησὶν ἄγεσθαι τὴν ἑορτὴν ἀλλ᾽ Ἡφαίστῳ. (ΞὅνΙρ 85 

δὲ ἘΤΥΜ. Μ. ἘἸοτ.) 

Ἕρμαϊῖ] ῬΑΥΒΑΝΙΑΒ 4,33, 3 ᾿Αθηναίων τὸ 15 

σχῆμα τὸ τετράγωνόν ἐστιν ἐπὶ τοῖς Ἑρμαῖς, καὶ 

παρὰ τούτων μεμαθήκασιν οἱ ἄλλοι. [[ ΤῊΝ ΟΥ̓ ΘΙΘΕΒ ὅ, 

27, 1 ὅσοι Ἕρμαϊ ἦσαν λίθινοι ἐν τῇ πόλει τῇ ᾿Αθη- 

ναίων (εἰσὶ δὲ κατὰ τὸ ἐπιχώριον, ἡ τετράγωνος 

ἐργασία, πολλοὶ καὶ ἐν ἰδίοις προθύροις καὶ ἐν ἱεροῖς) 

μιᾷ νυκτὶ οἱ πλεῖστοι περιεκόπησαν τὰ πρόσωπα. 

ἩἨΒΕΟΠΟΎΥΥΞ 2, 51 τοῦ δὲ Ἑ ρμέω τὰ ἀγάλματα ὀρθὰ 

ἔχειν τὰ αἰδοῖα ποιεῦντες (ἀταςοῖ) οὐκ ἀπ᾿ Αἰγυπτίων 

μεμαθήκασι, ἀλλ᾽ ἀπὸ Πελασγῶν πρῶτοι μὲν Ἕλλή- 

νων ἁπάντων ᾿Αθηναῖοι παραλαβόντες, παρὰ δὲ 

τούτων ὧλλοι. 

ὁ ναός] οἴ. τᾶ. ΧΙ, 17. || ΟΥ ΑΤΥ̓ΗΕΝΑΕΨΒ τό 

1 ῬὉ. 47ο[ ἸΤολέμων ... περὶ τοῦ ἐν ᾿Ολυμπίᾳ λέγων 

Μεταποντίνων ναοῦ γράφει καὶ ταῦτα᾽ “ναὸς Μετα- 

ποντίνων.... ναὸς Βυζαντίων. .᾿ (ἰ, ᾳ. θησαυρός). 

ΞΘΤΈΑΒΟ 14 Ρ. 637 (ἴῃ Ηξεταθο ϑαμηϊοσατη) ἄλλαι πινα- 

κοθῆκαι καὶ ναΐίσκοι (1. ᾳ. θησαυροί) τινές εἶσι πλή- 

ρεις τῶν ἀρχαίων τεχνῶν. [| ῬΤΙΝΙΥΒ 35, 59 τε (Ροὶγ- 

σποίι5) Ζεώῤλίς αεάεηε (ἰϊ. ε, λέσχην) ώιχιί, | Ῥαν- 

ΒΑΝΙΑΒ 1, 27, 3 Πανδρόσου ναός (( 4. ἸΤανδρόσειον 3). 

ὅ, 20, 3 ναὸς διπλοῦς ((. 4ᾳ. ἱερόν). ἩΗΒΕΟΡΟΥΥΒ 

δ, 5 (ΔΑ 56) Ἐρεχθέος νηός (ἰ. ᾳφ. Ἐρεχθέως σηκός 

ΙΟΝΥβ. ΗΑΙ,. 14, 2). ] ῬΑΥΒΑΝΙΑΒ 1, 20, 1 ναοὶ 

ὅσον (Κορε “Ἴογη, ΧΙΝ Ρ. 315: θεῶν 1011) ἐς τοῦτο 

μεγάλοι ((. 4. πιοπιιπηθηία οΠοχορίοα). [| ΡΙΥΤΑΒΟΗΥΒ 

Νῖίς, 3 ὁ τοῖς χορηγικοῖς τρίποσιν ὑποκείμενος ἐν 

Διονύσου νεώς. 

Σπουδαίων δαίμωῳ ν] οἵ, ΑΒΤΤΑΝΥΒ. πᾶτ, Εἰϊδὲ, ΤΟ 

1,, 2 ὑφαντικὴν καὶ ὑφαίνειν, δῶρα Ἐργάνης δαί- 

μονος (δαήμονος Δ Ίίοβοιοσ ρ. 326) οὔτε ἴσασιν αἱ 

φάλαγγες οὔτε εἰδέναι βούλονται. [[ ῬΙΥΤΑΗΟΠΥΗ 46 

ἰοτί, 4 (ροϑὲ ϑορβοοῖθ πϑύϑιθ δὰ τι, 15 ἰδπάδίο5) τὴν 

γὰρ Ἐργάνην [καὶ τὴν ᾿Αθηνᾶν] (46]. ἩΘΙΟΠ 6.) αἱ 

τέχναι πάρεδρον, οὐ τὴν Τύχην ἔχουσιν. 



52 ΘΙΟΝΑ ΡΕΛΔΕΤΕΝ ΒΕΡΤΕΝΤΕΙΟΝΑΙῈ ῬΡΔΕΤΗΕΒΝΟΝΙῚΒΘ ΤΑΤΥΘ ῬΟΒΙΤΑᾺ 

(24) τάδε ἔστιν οἱ θεάσασθαι. κράνος ἐστὶν ἐπικείμενος ἀνήρ, Κλεοίτου ᾿' ξ, καί οἱ τοὺς ὄνυχας 

ἀργυροῦς ἐνεποίησεν ὁ Κλεοίτας. 

Ἔστι δὲ καὶ Γῆς ἄγαλμα ἱκετευούσης ὗσαί οἱ τὸν Δία, εἴτε αὐτοῖς ὄμβρου δεῆσαν ᾿Αθη- 30 

ναίοις, εἴτε καὶ τοῖς πᾶσιν Ἕλλησι συμβὰς αὐχμός. 

Ἐνταῦθα καὶ Τιμόθεος ὃ Κόνωνος καὶ αὐτὸς κεῖται Κόνων. 

Πρόκνην δὲ τὰ ἐς τὸν παῖδα βεβουλευμένην αὐτήν τε καὶ τὸν Ἴτυν ἀνέθηκεν ᾿Αλκαμένης. 

ΠΠεποίηται δὲ καὶ τὸ φυτὸν τῆς ἐλαίας ᾿Αθηνᾶ καὶ κῦμα ἀναφαίνων ΤΠ οσειδῶν. 

4 Καὶ Διός ἐστιν ἄγαλμα, τό τε Λεωχάρους καὶ ὃ ὀνομαζόμενος Πολιεύς, ὦ τὰ 90 

καθεστηκότα ἐς τὴν θυσίαν γράφων τὴν ἐπ᾽ αὐτοῖς λεγομένην αἰτίαν οὐ γράφω. τοῦ Διὸς τοῦ 

18 Ἰασιπαπὶ δηΐο Κλεοίτου ἱπάϊοαιιϊε Τὰ μὰ (ἔργον 6] {τέχνη Ξαρρίδιυϊ Ζιπκ Κεγλαμαδέ, α΄. ῥλιϊοί. (εδοῤίδεπαζέ 
ἐγ ΤΡ τἰγ διε, 1862, Ρ. 128. Κλεοίτου (ἔργον, ὡς τὸ ἐπίγραμμα δηλοῖ ὁ τὶ ἘΣ ΜΝ ΊΕΒΕΙΕΥ Ρ. 326 βεηᾳ. [ 19 ὁ Κλεοίτα 
ΜΝ Ίεβοῖοσ Ρ. 327 | 24 πεποίηται -- ἸΤοσειδῶν ροβὶ γῆς τ 34 ἰταπβροηθπάα οεπβοὶ ΟΕ υσηδπῃ ἂρ. ϑομυθαγίιπι ὶ 
25 ἀγάλματα 51606115. ἀγάλματε Οὐεγθςοκ (ϑελγιεχέψιιοζζογε 1304. Ογίεολ, Αἰπορισένενέλμ, 11 Ὁ. 564 

18 ἀνὴρ Κλεοίτου] ΡΑΥΒΑΝΙΑΒ ὅ, 20, 14 τὸ 

μὲν δὴ ἐξ ἀρχῆς Κλεοίΐτας ἐστὶν ἄφεσιν μηχανησά- 

μενος, καὶ φρονῆσαί γε ἐπὶ τῷ εὑρήματι, ὡς καὶ 

ἐπίγραμμα ἐπὶ ἀνδριάντι τῷ ᾿Αθήνησιν ἐπιγράψαι" 

Ὃς τὴν ἱππάφεσιν ἐν Ὀλυμπίᾳ εὕρατο πρῶτος, Τεῦξέ 

με Κλειοίτας υἱὸς ᾿Αριστοκλέους. ᾿ 

20 Γῆς ἄγαλμα) ΟΙΑ. ΠῚ, τ66 ἴπ ἴρϑα τὰρε ρδὺ]- 

᾿ὰπὶ Ἰαθιυιϊρσαῖα, ποιιθπὶ ἔδγα πηθίγῖβ δα βερίθπ Ομ πὰ ἘΘΥΒῚ5 

ἃ Ῥαυίβθπομθ, 6 στορίοπθ βερίϊμπιαρ δὶ δΌ οσοᾶϑιὶ ΠῸΠΊΘσα- 

Ἰοτὶβ [ΘΠΡΙΪ οοἰαμηπαα : Γῆς Καρποφόρου | κατὰ 

μαντείαν. 

22 Τιμόθεος, Κόνων) ΟΙΑ. 1, 1360 Ὀαβὶβ πὶ. 

Ῥϑηΐθὶ. Ῥϑα]]υ] πὶ ἱπουχιιαΐα, ΟἹ τὴ 6 αυιδίζιοσ π16] Ρ]υγίθιιβ 

αυδάγί5. οοπιροβίία, αδγαμη τηράϊαθ ἄπδα εἰ ἰργίία οχίσοπιᾷ 

ΒΌΡΕτβαηΐ (10. ΧΧΧΨΠΙΙ, 15), ὅπὰ ρῖορε Γῆς Καρπο- 

φόρου (ἰτα]απὶ τεροτία: Κόνων Τιμ[ο] θέο, Τιμόθεος 

Κόνω [νος]. 

24 ᾿Αθηνὰᾶ καὶ Τοσειδ ὦ ν)] εἴ. ἴα. ΧΧΧΨΝ, το.11, 

245 Διὸς ψῆφος) ΗΈβΥσΗΙν 5 (ΔΑ 6) Διὸς θᾶκοι 

καὶ πεσσοί᾽ τινὲς γράφουσι ψῆφοι. φασὶ δὲ ἐν τῇ 

{περὶ (ἰπ5. ΜΊοΒδ86115) τῶν ᾿Αθηναίων (ἐν τῇ τῶν θεῶν 

14Ππ) διαψηφίσει, ὅτε ἠμφισβήτει ᾿Αθηνᾶ καὶ ἴΠο- 

σειδιῶν, τὴν ᾿Αθηνᾶν Διὸς δεηθῆναι ὑπὲρ αὐτῆς τὴν 

ψῆφον ἐνεγκεῖν καὶ ὑποσχέσθαι ἀντὶ τούτου τὸ τοῦ 

ἸΤολιέως ἱερεῖον πρῶτον θύεσθαι ἐπὶ βωμοῦ. ᾿ 

ϑΥΙΑΚ (ΔΑ 5) Διὸς ψῆφος" οὕτως καλεῖται (ὁ τό- 

πος ἰῃ5, ΑΡΟΒΤΟΙΙΥΒ ὅ, 20) ἐν ὦ ᾿Αθηνᾶ καὶ ΠΠο- 

σειδῶν ἐκρίθησαν. Κρατῖνος ᾿Αρχιλόχοις᾽ Ἔνθα Διὸς 

μεγάλου θᾶκοι πεσσοί τε καλοῦνται. (τάττεται δὲ ἡ 

παροιμία ἐπὶ τῶν ἱερῶν καὶ ἀθίκτων «ἧἀἀ. ΑΡο- 

ΒΤΟΙΙΥ ΚΒ.) 

25 Ζεὺς ἸΠολιεύς (ἰαῦ. ΧΧΧΝ, 2. 3})}] καρχή- 

σιον ἀργυροῦν Διὸς ἸΤολιῶς" σταθμὸν τούτου ΠΗ 

πη ἱτααϊιομίιι τοππὶ ϑδογάσιπι ἰῃ Ἡ δοδίοπιρθάο βεοτιδᾶ- 

ἰάγὰπι ἱπάθ ἂὺ ΟἹ, 88, 1 (4287), 4.0 δῇπο ἱπίεν ἐπέ- 

τειὰ οοἴηρατοὶ ((ἸΑ, 1, 149, 10), υβαιὸ δὰ ΟἹ, 923, 4 

(4ος 4) οοπιτηοτηογαίαγ ; ἰάθπι ἱπϑιιπίθ υδῦίο ἀυοαϊς 8588- 

οαϊο ἰδιάθμη βεγααθαΐαῦσ ροπάθτο ἀπ ἀγαοθτηα ἰτητηϊπαΐο 

(ΕΙΑ. 11|,͵, 649, 12. 652, 48. 6όο, 23. ΟΣ, 4), 

Ῥοβῖθα ἴῃ οαἰδιοσὶβ ποὺ στερογίαϊασ. [Ο(ἼΑ. ΙΝ, 2, τ55ο 

- - ΤΤαιαν[τιεὺς ἀνέθ]ηκεν Διὶ ΤΤολιε[τ]. [ ΟἿΑ. ΠῚ, 242 

(ΔΕ 2) ἱερέως Διὸς Πολιέως. 

Διπόλια] ΤΗΒΟΡΗΒΑΒΤΥΒ ἂρ. Ῥογρβντίαπη ἀδ 26 

ΔΟΞΕῃ. 2, 30 (ἄς αἰτίᾳ δ ρῥγαβοθάππιὶ υἱάθ ᾿ἱπῖτα δὰ 

τι. 25) ἀπ᾽ ἐκείνου μέχρι τοῦ νῦν ἀεὶ τοῖς Διπο- 

λείοις ᾿Αθήνησιν ἐν ἀκροπόλει οἱ εἰρημένοι (ϑδοτῖ- 

Ποῖϊ ραγιϊοῖρε5) τὸν αὐτὸν τρόπον ποιοῦνται τὴν τοῦ 

βοὸς θυσίαν. θέντες τὰρ ἐπὶ τῆς χαλκῆς τραπέζης 

πέλανον καὶ ψαιστὰ περιελαύνουσι τοὺς κατανεμη- 

θέντας βοῦς, ὧν ὁ γευσάμενος κόπτεται. καὶ γένη 

τῶν ταῦτα ὁρώντων. ἔστιν νῦν, οἱ μὲν ἀπὸ τοῦ πατά- 

ξαντος Σωπάτρου βουτύποι καλούμενοι πάντες, οἷ δ᾽ 

ἀπὸ τοῦ περιελάσαντος κεντριάδαι, τοὺς δ᾽ ἀπὸ τοῦ 

ἐπισφάξαντος δαιτροὺς ὀνομάζουσιν διὰ τὴν ἐκ τῆς 

κρεανομίας γιγνομένην δαῖτα. πληριύσαντες δὲ τὴν 

βύρσαν ὅταν πρὸς τὴν κρίσιν ἀχθῶσι, καταποντοῦσι 

(Βεύμαυβ ΖΑαεοῤἠηγασέος δελγεε εἰδεν Εγδνενειριδεεέ Ὁ. θοὸς 

κατεπόντωσαν 15.) τὴν μάχαιραν.  ῬΑΥΒΑΝΙΑΒ 1, 

28, τὸ ᾿Αθηναίων βασιλεύοντος ᾿Ερεχθέως τότε πρῶ- 

τον βοῦν ἔκτεινεν ὁ βουφόνος ἐπὶ τοῦ βωμοῦ τοῦ 

ἸΠολιέως Διός: καὶ ὃ μὲν ἀπολιπὼν ταύτῃ τὸν πέλε- 

κυν ἀπῆλθεν ἐκ τῆς χιύρας φεύγων, ὁ δὲ πέλεκυς 

παραυτίκα ἀφείθη κριθεὶς καὶ ἐς τόδε ἀνὰ πᾶν ἔτος 

κρίνεται.  ΑΒΠΙΑΝΥ͂Β ὑᾶτ, ἰδ. ὃ, 3 ὅτι ᾿Αττικὸν 

τοῦτο τὸ ἔθος, ὅταν ὁ βοῦς ἀποσφαγῆ, τῶν μὲν 

ἄλλων ἀποψηφίζονται, κρίνοντες ἕκαστον ἐν τῷ μέρει 

φόνου, καταγινώσκουσι δὲ τῆς μαχαίρας καὶ λέγουσι 

ταύτην ἀποκτεῖναι αὐτόν. καὶ ἐν ἣ ταῦτα ἡμέρᾳ 

δρῶσι, Διιπόλια τὴν ἑορτὴν καλοῦσι καὶ Βουφόνια. 

(οἴ, ΒΟΗΟΙ,. ΑΚΙΒΤΌΡΗ. πὰ. οῦς, ἨΒΒΥΟΗ. εἰ ϑγιν. 

Βουφόνια.)  δοηόον ἈΝ ΑΚΒΙΒΥΌΡΗ. πυδ. οϑῳ 

τὰ Διιπόλεια τῶν ἀρχαιοτάτων ἑορτῶν, τὰ καὶ 

Διάσια. | ὃς ἑορτὴ ᾿Αθηναίων πάνυ ἀρχαία κιτιλ. ᾿ 

ΒΟΌΗΟΜΙΟΝ ΝῈΝ. ΑΝΙΒΥΟΡΗΑΝΙΒ μᾶς, 419 Διπόλεια 
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ΤΤΠολιέως κριθὰς καταθέντες ἐπὶ τὸν βωμὸν μεμιγμένας πυροῖς οὐδεμίαν ἔχουσι φυλακήν" ὃ βοῦς (24) 

δέ, ὃν ἐς τὴν θυσίαν ἑτοιμάσαντες φυλάσσουσιν, ἅπτεται τῶν σπερμάτων φοιτῶν ἐπὶ τὸν βωμόν. 

καλοῦσι δέ τινα τῶν ἱερέων βουφόνον ὁ αὶ καὶ ταύτῃ τὸν πέλεκυν ῥίψας (οὕτω τάρ ἐστίν οἱ 

30 νόμος) οἴχεται φεύγων οἱ δὲ ἅτε τὸν ἄνδρα ὃς ἔδρασε τὸ ἔργον οὐκ εἰδότες ἐς δίκην ὑπάτουσι 

τὸν πέλεκυν. ταῦτα μὲν τρόπον τὸν εἰρημένον δρῶσιν. 

Ἐς δὲ τὸν ναὸν ὃν Παρθεν να ὀνομάζουσιν, ἐς τοῦτον ἐσιοῦσιν ὁπόσα ἐν τοῖς καλου- 

20. Ἰδοιιπαιὴ ἰπαϊοαιῖς ΙΔΠπ ργαθοιηίς ϑυ]θιγρίο, ααϊ ἔετς οὗτος ἐπὶ τοῦ βωμοῦ τὸν βοῦν κτείνας οχοϊάϊ556 
βυβρίοαϊαγ (Ὀγθαΐϊα5. ΜΊΟΗΔοΙΙ5 ὃς κτείνας τὸν βοῦν). 
(καλοῦσι δέ τινα τῶν ἱερέων βουφόνον) καί ταύτῃ 

ἑορτὴ ᾿Αθήνησιν, ἐν ἣ ἸΠολιεὶ Διὶ θύουσι Σκιρο- 

φοριῶνος τετάρτῃ (ἕκτην ΑΝΕΟΡ. ΒΕΚΚ, Ρ. 238, 22) 

ἐπὶ δέκα " ἔστι δὲ ἀπομίμημα τῶν περὶ τὸν πέλανον 

καὶ τὰς βοῦς συμβάντων. (εἴ. ΕΤΥΜ. Μ. Βουφόνια. 

ἨΈΒΥΟΘΗ. εἴ ΕΤΥΜ. Μ. Διιπόλεια.) 

αἰτία] ΤῊΗΒΟΡΗΒΑΒΤΥΒ ἃρ. Ῥογρῃυγίατη ἄς δὺ- 

βίη, 2, 29 τὸ γὰρ παλαιὸν ... λέγεται κοινῆς θυσίας 

οὔσης ᾿Αθήνησιν [Δίομον ἢ] Σὠώπατρόν τινα, τῷ 

γένει οὐκ ἐγχώριον, γεωργοῦντα δὲ κατὰ τὴν ᾿Αττι- 

κήν, ἐπεὶ πελάνου τε καὶ τῶν θυλημάτων ἐπὶ τῆς 

τραπέζης ἐναργῶς κειμένων, ἵνα τοῖς θεοῖς ταῦτα 

θύοι, τῶν βοῶν τις εἰσιὼν ἀπ’ ἔργου τὰ μὲν κατέ- 

φαγζεν τὰ δὲ συνεπάτησεν, αὐτὸν δ᾽ ὑπεραγανακτή- 

σαντα τῷ συμβάντι, πελέκεώς τινος πλησίον ἀκονω- 

μένου τοῦτον ἁρπάξαντα πατάξαι τὸν βοῦν. τελευτή- 

σαντος δὲ τοῦ βοὸς... τὸν μὲν βοῦν θάπτει, φυγὴν 

δὲ ἑκούσιον ἀράμενος ὡς ἠσεβηκὼς ἔφυγεν εἰς Κρή- 

τὴν. αὐχμῶν θὲ κατεχόντων καὶ δεινῆς ἀκαρπίας 

γενομένης ἐπερωτῶσι κοινῇ τὸν θεόν. ἀνεῖλεν ἡ ΤΤυθία 

τὸν ἐν Κρήτῃ φυγάδα ταῦτα λύσειν, τόν τε φονέα 

τιμωρησαμένων. καὶ τὸν τεθνεῶτα ἀναστησάντων ἐν 

ἧπερ ἀπέθανε θυσίᾳ λῷον ἔσεσθαι γευσαμένοις τε 

τοῦ τεθνεῶτος καὶ (τὸν φονέα ἰπ5. Ἐ Εἰ5κ15) μὴ κατα- 

ὅθεν ζητή- 

σεως γενομένης καὶ τοῦ Σωπάτρου, οὐ μέντοι (Βετ- 

Ππᾶγ5: μετὰ [ἰδτ] μεταιτίου Ἐ εἰΞκΚίι5) τῆς πράξεως, ἀνευ- 

ρεθέντος, Σώπατρος νομίσας τῆς περὶ αὑτὸν δυσκολίας 

ἀπαλλαγήσεσθαι ὡς ἐναγοῦς ὄντος, εἰ κοινῇ ταὐτὸ 

(Βεῖπδυβϑ: τοῦτο υ{.) πράξειαν πάντες, ἔφη πρὸς τοὺς 

αὐτὸν μετελθόντας, δεῖν κατακοπῆναι βοῦν ὑπὸ τῆς 

πόλεως" ἀπορούντων δὲ τίς ὁ πατάξων ἔσται, παρα- 

σχεῖν αὐτοῖς τοῦτο, εἰ πολίτην αὐτὸν ποιησάμενοι 

[καὶ] κοινωνήσουσι τοῦ φόνου. συγχωρηθέντων οὖν 

τούτων ὡς ἐπανῆλθον ἐπὶ τὴν πόλιν, συνέτοξαν οὕτω 

τὴν πρᾶξιν ἧπερ (Βεῖπαγϑ5: ἥπερ ας.) καὶ νῦν διαμένει 

παρ᾽ αὐτοῖς. (30) ὑδροφόρους παρθένους κατέλεξαν" 

αἱ δ᾽ ὕδωρ κομίζουσιν, ὅπως τὸν πέλεκυν καὶ τὴν 

μάχαιραν ἀκονήσουσιν. ἀκονησάντων δὲ ἐπέδωκεν μὲν 

τὸν πέλεκυν ἕτερος, ὃ δ᾽ ἐπάταξε τὸν βοῦν, ἄλλος δ᾽ 

ἔσφαξε, τῶν δὲ μετὰ ταῦτα δειράντων ἐγεύσαντο τοῦ 

βοὸς πάντες. τούτων δὲ πραχθέντων τὴν μὲν δορὰν 

σχοῦσιν (τος, οογγιρίαπη ἰπάϊοδέ ΒεγΠδΥ5). 

[οτίαβϑθ βου θεπάτπὶ τὸν βωμόν. {τοῦτον δὲ κτείνας ὁ βουφόνος) 

τοῦ βοὸς ῥάψαντες καὶ χόρτῳ ἐπογκώσαντες ἐξανέ- 

στῆσαν ἔχοντα ταὐτὸν ὅπερ καὶ ζῶν ἔσχε σχῆμα καὶ 

προσέζευξαν ἄροτρον ὡς ἐργαζομένῳ. κρίσιν δὲ ποιού- 

μένοι τοῦ φόνου πάντας ἐκάλουν εἰς ἀπολογίαν τοὺς 

τῆς πράξεως κοινωνήσαντας. ὧν δὴ (Βεῖπαγ5: ὡς δὲ 

πρ.) αἱ μὲν ὑδροφόροι τοὺς ἀκονήσαντας αὑτῶν 

ἠτιῶντο μᾶλλον, οἱ δὲ ἀκονήσαντες τὸν ἐπιδόντα τὸν 

πέλεκυν, οὗτος δὲ τὸν (πατάξαντα, ὁ δὲ πατάξας τὸν» 

(85. Νιοκ) ἐπισφάξαντα, καὶ ὁ τοῦτο δράσας τὴν 

μάχαιραν, καθ᾽ ἧς οὔσης ἀφώνου τὸν φόνον κατέ- 

γνωσαν. 

βου φόνος] ΗΒΒΥΘΗΙν5 βουτύπο ς᾽ βουθύτης 

(Κυβίεγιβ: βουτύπον πυθμὴν οσ4.) ᾿Αθήνησιν ἐκαλεῖτο, 

ἐκ τοῦ Θαυλωνιδᾧ ἂν γένους καθιστάμενος. [[ ΞΟΉΟΙ,. 

ἈΒΙΞΤΟΡΗ. πὰρ. 9ο85 Θαύλωνά τινα, ὡς εἶχε, τῷ 

πελέκει ἀποκτεῖναι τὸν βοῦν, ὡς καὶ ᾿Ανδροτίων 

μέμνηται διὰ τῆς τετάρτης (τῆς α΄ ΥΠαηηον τ “44γ1- 

σἠοίεῖες 1 Ὁ. 288 89, (ϑνιραβ Βουφόνια.) || ΞΞ'ΥΙΡΑΒ 

Θαύλων, Θαύλωνος᾽ ὃς τῷ ἰδίῳ πελέκει ἀπέκτεινε τὸν 

βοῦν τὸν φαγόντα τὸ πόπανον, ὅπερ ἦν παρεσκευα- 

σμένον εἰς τὴν θυσίαν ἐν τοῖς Διιπολίοις. [9 ῬΟΚΡΗΥ- 

ΕἸΥΒ ἀθ αρϑίίη, 2,10 βοῦν δὲ Δίομος ἔσφαξε πρῶτος, 

ἱερεὺς ὧν τοῦ ΤΠολιὼς Διός, ὅτι τῶν Διπολείων ἀγο- 

μένων καὶ παρεσκευασμένων κατὰ τὸ πάλαι ἔθος τῶν 

καρπῶν ὁ βοῦς προσελθὼν ἀπεγεύσατο τοῦ ἱεροῦ 

πελάνου᾽ συνεργοὺς γάρ λαβὼν τοὺς ἄλλους ὅσοι 

παρῆσαν ἀπέκτεινε τοῦτον. [[ ΗἩΒΒΥΘΗΙνΒ Βούτης 

(αμηο βουθύτης)". .. καὶ ὁ τοῖς Διιπολίοις τὰ βου- 

φόνια δρῶν. [|| ΟΙΑ. ΙΝ, 1, δῆ5α, 7 [ἱ]ερ[ε]ῦσιν. οἱ 

Διπολί[οις - -. 

Παρθενών)] ὁ ΠΠαρθενών ΟΙΔΑ.ΟΙΝ, 2, 843 ὦ. 

ΒΘΕΜΟΒΤΗΕΒΝΕΒ 22, 13. 76 (Δὰ ο. 22, 19). Β5ΞΤΕΑΒΟ 

9 Ῥ.395. ΡΑΥΘΑΝΙΑΒΊ, 1, 2. ΡΙΥΤΑΒΟΗΥΞΒ ειησίγ, 23. 

ἈΑΕΒΙΤΑΝΥΒ ἀδ παῖ. δηΐπι, ὅ, 49. ΗΙΜΕΈΙΥΒ 60]. 31, 8. 

Ι ΡΟΒΤΑ ΟΟΜΙΟΥΒ (άποη, ἔτ. ΧΤΙΙΧ (64) Μ, 340 Καὶ) ὡς 

καλὸς ὁ Παρθενών. Ι ὁ καλούμενος ΠΠαρθε- 

νών ἨΒΕΚΔΟΙΙΡῈΝ (ὰ. ἰπτὰ). ΡΑΥΒΑΝΙΑΒ δ, 41, 9. 

Ι ἨΑΚΡΟΟΚΑΤΙΟΝ ἀργυρόπους δίφρος" ... τὸν ΤΤαρ- 

θενῶνα τῆς ᾿Αθηνᾶς. [|| ὅῦηοϊ,. ΡΑΥΜ. ΒΕΜΟΞΤΗ, 

22, 13 (ΒΟΩΗ, 1877 Ρ. 13) Παρθενών' τὸ τῆς ᾿Αθη- 

νᾶς ἱερόν. ἨἩΒΕΚΑΟΘΙΙΡΕΒ 1,1 ᾿Αθηνᾶς ἱερὸν πολυ- 

(δα βθηαπίιγ τἰ46 σαρτα δά τι, 20.) 

σι 

29 



54 ῬΡΑΆΤΗΕΝΟΝ 

᾿Αθηνᾶν ἐστὶν ἔρις ὑπὲρ τῆς τῆς. 

34 ὝΠΟ] εἶ Βἀ α: 2} 

τελές, ἡ ἀπόβιον (ἀπόψιον ΜΝ οτάβννοτι! «“4ἐλεέγις Ρ. 102 

ει ΤῬαθῦποῦ κατόψιον Μαῖχ ἐπόψιον Νδεῖκε οριιβο. 11 

Ρ. 199), ἄξιον θέας, ὁ καλούμενος ἸΤαρθενών, (δ) 

(ἴὰ5. ἘΚ αἴθεὶ οέγερι. ᾿εϊδιρ, ρ. 144) ὑπερκείμενον τοῦ 

θεάτρου μεγάλην κατάπληξιν ποιεῖ τοῖς θεωροῦσιν. | τὸ 

ἱερὸν τῆς ᾿Αθηνᾶς ἐν ἀκροπόλει ΡΗΟΤΙΨΝΒ ταμίαι. 

(ΑΝΕΟΡ. ΒεΚΙ. Ρ. 306, 7.) }] ῬΙΚΑΥΤΥΒ Βαοοῖῦ, (αταθοα 

Μεπαπάσα Δὶς ἐξαπατῶν) 900 ἐἾὰ ατίορι ὧρε ΡΘΕ 

ἄδιϊέ ἀεάερε τεῖδογε ΜἼιγεγαθ. γιπέγις ἀῤεγίαξέ: τὶ τεῖδϑ δ 716 

δὲ. 1 ΟἸΘΕΚΟ Δεῖν. 1, 45 ἀεάες Δήέπεγαε, 1 ὁ νεώς 

ΟΙΑ. ἘΝ 2, τοϑῦ, 35. ΧΕΝΟΡΗΟΝ ΗΕὶ]. 2, 2, 20. 

ἈΒΙΒΤΟΤΕΙΕΒ Βἰϑβῖ, δηΐπη. δ, 24 (αἀ πὰ. 32 ἢ). ὁ νεὼς 

τῆς ᾿Αθηνᾶς ΑἘΕΙΒΤΙΘΕΒ 51, 57 (27 Ρ. 548 Ὁ). | 

ὁ νεὼς δι θην ς{ν)] Ὁ 1, 1 8:18;.9.»}} .ὖ 

νεὼς ὁ "μέγας ῬΕΙΙΘΟΗΘΈΕ, (δ. υἹ 35 ἢ}. 0] 

ὁ ναὸς ὁ μέγας τῆς ᾿Αθηνᾶς ΡΑΥΒΑΝΙΑΒΊΙ, 37,)1- 

Ι ὁ ἑκατόμπεδος Ταρθενών ῬΙΥΤΑΝΟῊΥΒ Ῥεγ. 13. 

ΤῸ. ἀδ οἱοσῖα 7 ΠΠαρθενῶνες ἑκατόμπεδοι. 

ἝἭἬ κατόμπεδος)] ΗΕΒΥΟΗΙνΒ Ἑκατόμπεδος 

νεώς ἐν τῇ ἀκροπόλει, (ὁ) ΠΠαρθενιών (ΜΙοΒΔΕΙΙ5: 

παρθένοι οοἄ. ἸΤαρθένῳ ϑεῦον τῇ ΤΠΠΤαρθένῳ ϑοβπιίαι), 

κατασκευασθεὶς ὑπὸ ᾿Αθηναίων μείζων τοῦ ἐμπρη- 

σθέντος ὑπὸ τῶν ἸΠΤερσῶν ποσὶ πεντήκοντα. [ἰ ΘΥΙΡΑΒ 

“ἙἝκατόμπεδος νεώς: ὁ ᾿Αθήνησιν Παρθενών. (εἴ. 

ΑΝΕΟῸ. ΒΕΚΚ. Ρ. 283, 15.) ] ῬΙΥΝΤΑΒΟΗΥ͂Β ἀξ 50]]. 

Δηΐτη, 13 (δᾶ τὶ 325) τὸν “Ἑκατόμπεδον νεών. || ΡγΥ- 

ΤΛΈΘΗΥΒ (δῖ, πιαὶ. 5 τὸν Ἑκατόμπεδον.  ΑΚΞιΙ- 

ΒΤΙΌΕΒ 51, 61 (27 Ρ. 5491.) νεὼς πάνυ μέγας καὶ 

καλὸς οὐχ ἧττον ἢ (ὁν “Ἑκατόμπεδος. | ΕΤΙΥΤΑΒΟΗΥΒ 

ἂς ρἷου. 8 τοὺς Ἑ κατόμπέδους. 1 ἀ΄!όϑϑα ῬΑΎΜΙΑ 

(ΒΟΗ. 1877 Ρ. 149) Ἑκατόμπεδον᾽ νεὼς τῆς ᾿Αθη- 

νᾶς οὕτω καλούμενος παρὰ τὸ ἑκατὸν ποδῶν ἑκάστην 

εἶναι πλευράν᾽ τὸν αὐτὸν ἔνιοι καὶ Παρθενῶνα κα- 

λοῦσι. Λυκοῦργος ἐν τῷ κατὰ Κηφισοδότου ὑπὲρ 

τῶν Δημάδου τιμῶν: “Περικλῆς δὲ ὁ Σάμον καὶ 

Εὔβοιαν καὶ Αἴγιναν ἑλὼν καὶ τὰ Προπύλαια καὶ τὸ 

Ὠιδεῖον καὶ τὸ Ἑκατόιπεδον οἰκοδομήσας καὶ μύρια 

τάλαντα εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἀνενεγκιὺὺν θαλλοῦ στε- 

φάνῳ ἐστεφανιώθη᾽. | ΕΤΥΜΟΙ,.. Μ. Ἑκατόμπεδον᾽ 

νειίύς ἐστι τῆς ᾿Αθηνᾶς, ποδιὼν ἑκατὸν ἐκ πάσης 

πλευρᾶς διὰ τοῦτο γὰρ καὶ ὠνόμασται. καλοῦσι γὰρ 

αὐτόν τινες ΤΤαρθενῶνα. (ΑΝΒΟΡ. ΒΕΚΚ, Ρ. 247, 23.) 

᾿ ΒΗΑΒΡΟΘΒΑΤΙΟΝ Ἑκατόμπεδον᾽ Λυκοῦργος ἐν τῷ 

ἐπιγραφομένῳ ᾿Απολογισμὸς ὧν πεπολίτευται. ὁ ΤΤαρ- 

θενὼν ὑπό τινων ἑκατόμπεδος ἐκαλεῖτο διὰ κάλλος 

καὶ εὐρυθμίαν, οὐ διὰ μέγεθος, ὡς Μενεκλῆς ἣ 

Καλλικράτης (καλλιστράτης εἰ] καλλίστρατος Ἰἰδ τ) 

ἐν τῷ περὶ ᾿Αθηνῶν. 

(24) μένοις ἀετοῖς κεῖται, πάντα ἐς τὴν ᾿Αθηνᾶς ἔχει γένεσιν, τὰ δὲ ὄπισθεν ἣ ἸΠοσειδῶνος πρὸς 35 

Ραγιμβεποπὶβ Ηἰβίοτ)] Ῥ, δεάϊβοατὶ Ἵοοθρίιβ 32 ἘἘ 

εϑὲ ἃ. 447 (ΑΚ 1ο. οο]]. ΔΑ 75). |Π{- ΘΕΜΟΒΤΗΕΝΕΒ 

22, 13 οἱ τὰ Προπύλαα καὶ τὸν Παρθενῶνα οἰκοδο- 

μήσαντες ἐκεῖνοι καὶ τᾶλλα ἀπὸ τῶν βαρβάρων 

ἱερὰ κοσμήσαντες. 1] ΗΙΜΕΒΕΙΥΞΒ εοἰ. 31, 8 Περικλεῖ 

ΤΠΠροπύλαια πρὸς φιλοτιμίαν ἤρκει καὶ ἸΤαρθενών. ἢ} 

ῬΙΤΑΒΟΘΗΥΒ Ῥετῖοὶ. 13 πάντα δὲ διεῖπε καὶ πάντων 

ἐπίσκοπος ἣν αὐτῷ (Ρετῖο}}) Φειδίας, καίτοι μεγάλους 

ἀρχιτέκτονας ἐχόντων καὶ τεχνίτας τῶν ἔργων. τὸν 

μὲν γὰρ ἑκατόμπεδον ἸΠΤαρθενῶνα Καλλικράτης 

εἰργάζετο καὶ Ἰκτῖνος. ... πάντα δ᾽ ἣν σχεδὸν 

ἐπ᾿ αὐτῷ (ρεπες Ῥμίάϊαιῃ) καὶ πᾶσιν ὡς εἰρήκαμεν 

ἐπεστάτει τοῖς τεχνίταις διὰ φιλίαν Περικλέους. καὶ 

τοῦτο τῷ μὲν φθόνον τῶ δὲ βλασφημίαν ἤνεγκεν ὡς 

ἐλευθέρας τῷ ΠΕερικλεῖ γυναῖκας εἰς τὰ ἔργα φοιτώ- 

σας ὑποδεχομένου τοῦ Φειδίου.  Ξ5ΤΈΑΒΟ 9 Ρ. 395 

Ἰκτῖνος. .. ὃς καὶ τὸν ἸΤαρθενῶνα ἐποίησε τὸν ἐν 

ἀκροπόλει τῇ ᾿Αθηνᾷ, Περικλέους ἐπιστατοῦντος 

τῶν ἔργων. [ ΙΡῈΜ Ρ. 396 ὁ ΠΠαρθενὼν ὃν ἐποίησεν 

Ἰκτῖνος, ἐν ὦ τὺ τοῦ Φειδίου ἔργον ἐλεφάντινον, ἣ 

᾿Αθηνᾶ. [|Ὸ ῬΑΥΒΑΝΙΑΒ δ, 41, 9 Ἰκτῖνος ὁ ἀρχιτέκτων 

τοῦ ἐν Φιγαλίᾳ ναοῦ, γεγονὼς τῇ ἡλικίᾳ κατὰ ΤΤερι- 

κλέα καὶ ᾿Αθηναίοις τὸν ἸΤαρθενῶνα καλούμενον κατα- 

σκευάσας. []͵ ΥἸΤΕΥΨΙΥΒ 7, Ρταρῖ, 12 ὧδ αϑάε Αἤέμεγιεασ 

ἄογίοα φεαε ἐσέ «Ἱἐλόρις ἐπ ἀγεὲ (ποϊαμθη βἀϊάθτιπι) 

7]1εέήπτες εἰ σαγίοηπ.  ῬΙΩΥΤΑΒΟΗΥΒ Ῥεῖ. 13 (οἱ 

περὶ τὸν Θουκυδίδην ῥήτορες βοῶσιν ιὡς) δοκεῖ δεινὴν 

ὕβριν ἡ Ἑλλὰς ὑβρίζεσθαι καὶ τυραννεῖσθαι περιφανῶς, 

ὁρῶσα τοῖς εἰσφερομένοις ὑπ᾽ αὐτῆς ἀναγκαίως πρὸς 

τὸν πόλειιον ἡιιᾶὰς τὴν πόλιν καταχρυσοῦντας καὶ 

καλλωπίζοντας ὥσπερ ἀλαζόνα γυναῖκα περιαπτο- 

μένην λίθους πολυτελεῖς καὶ ἀγάλματα καὶ ναοὺς 

χιλιοταλάντους (εἴ. ΑΑ 90). || Οἵ. ΑΕ το. ΑΑ 8ϊξ. 

ἡμίονος] ΔΕΚΙΒΤΟΤΕΙΕΝ Βῖπε. απὶπη. ὅ, 24 ἤδη 32:55 

γάρ τις (ἡμίονος) βεβίωκεν ἔτη καὶ ὀγδοήκοντα, οἷον 

᾿Αθήνησιν ὅτε τὸν νειὺὺν ὠκοδόμουν: ὃς καὶ ἀφει- 

μένος ἤδη διὰ τὸ γῆρας συναμπρεύων καὶ παραπο- 

ρευόμενος παριύξυνε τὰ ζεύγη πρὸς τὸ ἔργον, ὥστ᾽ 

ἐψηφίσαντο μὴ ἀπελαύνειν αὐτὸν τοὺς σιτοπίύλους 

ἀπὸ τῶν τηλιν. (εἴ. ΑἙΒΙΑΝΥ͂Β ἀδ παῖ, πίνῃ. δ, 48 

ααὶ Ἰαμάαίο Ατίβίοιεϊς ἱποὶρὶς ἡνίκα γοῦν ᾿Αθηναῖοι κατε- 

σκεύαζον τὸν Παρθενῶνα κ. τ. λ.) || ῬΕΥΨΑΒΝΟΉΥΞΒ 

ἀθ 501}, δῃΐμ. 13 τὸν γὰρ Ἑκατόμπεδον νεὺν 

ἹΤερικλέους ἐν ἀκροπόλει κατασκευάζοντος ιὑς εἰκὸς 

λίθοι προσήγοντο πολλοῖς ζεύγεσι καθ᾽ ἡμέραν. τῶν 

οὖν συνειργασμένων μὲν προθύμως, ἤδη δὲ διὰ γῆρας 

ἀφειμένων ὀρέιυων εἷς κατερχόμενος εἰς Κεραμεικὸν καὶ 

τοῖς ἀνάγουσι ζεύγεσι τοὺς λίθους ὑπαντιὼν ἀεὶ συνᾶαν- 
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Αὐτὸ δὲ ἔκ τε ἐλέφαντος τὸ ἄγαλμα καὶ χρυσοῦ πεποίηται. 

ἐστρεφε καὶ συμπαρετρόχαζεν, οἷον ἐγκελευόμενος 

καὶ παρορμῶν᾽ διὸ θαυμάσας αὐτοῦ τὴν φιλοτιμίαν ὁ 

δῆμος ἐκέλευσε δημοσίᾳ τρέφεσθαι, καθάπερ ἀθλητῇ 

σίτησιν ὑπὸ γήρως ἀπειρηκότι ψηφισάμενος. [ ΙΡῈΜ 

Ο(αΐο τηαὶ, 5 ὁ δὲ τῶν ᾿Αθηναίων δῆμος οἰκοδομιὼν 

τὸν Ἑκατόμπεδον ὅσας κατενόησεν ἡμιόνους μά- 

λιστα τοῖς πόνοις ἐγκαρτερούσας, ἀπέλυσεν ἐλευθέρας 

νέμεσθαι καὶ ἀφέτους, ὧν μίαν φασι καταβαίνουσαν 

κ. τ. λ., ἣν καὶ τρέφεσθαι δημοσίᾳ μέχρι τελευτῆς 

ἐψηφίσαντο. 

σπλαγχνόπτης) ΡΙΙΝΙΥ͂Β 22, 44) τογγια σαν τς 

εγτοίτ ΑΙ ἐπιογεϊογιδ 1ε)γν φ᾽ » ΟΡ, ΕἼ4)71 ΤΣ ἦγε αγο ἐδ γη} Ζτε77 

αεαιγεαγεί γοβοίσδοί τεσ 5ηι 67 αἰΖηϊεαγἼγοηε γασέϊρι οὐ ὑγπα6 

ἐεοϊατ 5, ας πεγόα (ρεταϊοϊο) ἐὔζογίτεν, σαγια τες, γηογιδίγαία 

Ῥεγσίτ σογεγιῖο ἃ ἤύιογεα, φέαγε ῥαγ ἐλεγέτεγε τεοσαγὶ 

εοοῤία εεέ ααιργιαίεγφε οἱ ἄδαθς, ἤϊε οδέ τεογγιιεία ετεῖ25 

ἐὔῆρίες ἐπ αθγὸ γῆεδα ἐεέ, [6] πιοδιίίς τ{6 ς 2 1αγιελγιο ἐε5. 

Ι Ι0ῈΜ 34, 81 δΙγ2ῥακχ (Οὗ γέρο τέγῖο σοἰοῦγαΐι7, σἤρϑιο 

δ αγιελιο ῥέε, 

Ζ07,7 6715 ΖρΊ16)Ρ7146 Ο715 ,6712 5ῤιγ11πε ἀροοια 6715. 

ἐχία 

||" ΟΕ 

ῬΙΥΥΔΈΘΗΥΒ 58], 13 τῶν ἀνθρώπων σιτουμένων τὸ 

περὶ τὴν ἀκρόπολιν φυόμενον παρθένιον. 

ἀετοὶ) τὰ ἐναιέτια τ. ΑἘ 1ο. 

Ῥατίμβεποπὶβ ρδγίαθ5)] [Ιπ ἐγθι5 δϑάϊβ ραγέθιβ, 

ἐν τῶι ΤΤρονηίωι 5.6 ΤΠρόνεωι, ἐν τῶι νεῶι τῶι 

Ἑκατομπέδωι, ἐν τῶι ἸΤαρθενῶνι ἱπάς δΌ ἅππο 

434 ἀοπατῖία Δρρδγδίιιβη!θ 5δοῦΐ βϑυπα δπίαγ, Παοχπτη οδία- 

Ἰορί πηᾶρπᾶ 6χ ραῖίβς μοάΐϊεαια οχίαπί (ΟἸΑ, 1, 117 5664. 

ἘΠ 612 Ξεῦ. ἘΝ, Ὁ. 26 δε: 70, 2 Ῥ. 175 Ξεαῇ:). 

εδεάφγη ραγίεβ ἴῃ 1115. ἡποάιθ (ἰ{π|115 Ῥδβϑ᾽ ΠῚ ΟΟΙΏΠΠΘΠΊΟ- 

Οἵ ΔῈ» ὙΨΥ͂ΖΥ 18: 

πρόνεως, κορῶναι] ῬΙΙΝΙΥΗ 35, ΤΟΙ 117: 

γεγηας αἰοἰμὗγέ δΥο» ἐογι οἵ, δὰ ς, 22, 38", {{!Ῥηπ1,0- 

ΒΤΕΑΤΥΒ ἃ, ΑΡΟ]], Τγδη, 2, 10 ἐν κορυφῇ τῆς πέτρας 

(Δοτπὶ ρύορε Νυβαιη) ῥῆγμα εἶναί φασι τοὺς ὑπερ- 

πετομένους τῶν ὀρνίθων ἐπισπώμενον, ὡς ᾿Αθήνησί 

τε ἰδεῖν ἔστιν ἐν προδόμῳ τοῦ Παρθενῶνος 

καὶ πολλαχοῦ τῆς Φρυγῶν καὶ Λυδῶν γῆς, ἐφ᾽ οὗ 

τὴν πέτραν ΓΛορνον κεκλῆσθαί τε καὶ εἶναι. [ )υΥ- 

ΟΕΚΕΤΙΥΡ ὁ, 749 οἰ ὦ “ἐλογιαφίς αγεῖς 

γι 1250 Κεγέίσο, δαϊίασιίς ααἱ ἐδ» ἔτει 7 γεογιτα ἐς αἴρτας, 

(μεο ττεγεζηαηι ῥεγιγιῖς αρῥεῤέχτι εογῥογα γαπεας (0 7,31 1- 

“Ῥεγοίς Οἰγνηηῤῆι πογρμεῖα ἀτς γιεῖέ, 

ΤΑῊ Υ, 

41 »ποσγιίξτές, 

465, 71071 εἼέγγε γιενεαγεέ αἰΐαγία «ἠογι. Ἰέσησ αὐδοὸ γερὶ- 

1αγιέ γ10γ1 1γα5 “αἠασιίς ἀογίς “ογπρι σαπέδσα, Ογαίϊιε) 

241 φροῖγι 75 ῥοσίασ, δέει για ΐεγα ἰοεΐ τε εὗτες ογῆεί ἐῤδα 

σμαίσ, [ ΑΥΒΟΝΙΥΒ Μοβ, 308 271 αγεύ Ἴ7ίπογας 76 ἐ1- 

γι 145, γπαγίσο σε γιοεσία ρεγἠα γπέο Αἰ ογηγισ φογιτεδ 

τεσέχεε 7,5 ΡΙΙΝΙΥΗ 10, 30 αὖ 

αὐ Δ γιεαί γηενε σαϊπεεγείτεγε γιοίαίτεν, δα 

2εγἰν ες ἑμομάο, 

“γενέ σσγε 

(οουπϊοθυη) 2701: ἡ7εγιογασ ἐμεῖς ἐσρεῤὝίσχσισ, γαγο, αἰιεπεδέ 

Φ»ρηϑ17γ10 σι Αἐλέηιῖς, 1 ΔΕΙΙΑΝΥΒΣ ἄς 7:01 αοῥίεί, 

μέσῳ μὲν οὖν ἐπίκειταί οἱ 

παΐ, δηΐτη. 5, 8 ( Ἀριστοτέλης λέγει ὅτι) κορώνῃ ἐς 

τὴν ᾿Αθηναίων ἀκρόπολιν οὐκ ἔστιν ἐπιβατά. | 

ἈΡΟΙΙΟΝΙΥΒ ἰδέ. πηῖγαῦ, 8 ἼΑνδρων ἐν τῇ δ΄ τῶν 

πρὸς Φίλιππον θυσιῶν: κορώνη ἐν τῇ ᾿Αττικῇ εἰς 

τὴν ἀκρόπολιν οὐδεμία ἑώραται εἰσερχομένη. ᾿ 

ἈΝΤΙΘΌΟΝΥΒ Εἰδί. πυγαθ, 12 ἃ, ΔΑ 11. 

Ἕ κατόμπεδος νεώς] αἱ θύραι αἱ ἐν τῷ 

Ἑκατομπέδῳ τ. ΑἘῈ 12. | (ΟἿ, 1, 6γ8,.}, Ξ4 κλεὶς 

τοῦ Ἑκατομπέδου, 5ειπιαία ἐν τῇ χαλκοθήκῃ. [[0ώω1π 

Ἡδοδίοπιρθάο ρῥγδθίεσ. αρ ασ ποαῖὰ Μίηοτγαδαπι (ΔῈ 18) 

ἱπ48 αν Ἐιο]α]5. ἐεπηροσῖθιι5 Νίκη χρυσῆ Ιοσιπ οὉ- 

Εἰπαϊξ, ροπάο τ ποόφ 30, ἴῃ απίπαιθ ῥυμοὺς ἀἰιυῖϑα 

(Ο(ΙΑ. 11, 642. 652. 654. 660 (4. 390(89). 667 (4. 3865). 

677, 1 26. ὙὟ 7002, 5, 15. ΠῚ 710)» ΘΟΠΠΆΙΑ Ἔχ 

Ῥοπὶβ ἰτὶρίπία υἰγοόσαπη, οἵ, ἩΑΕΡΟΘΝΑΤΙΟΝ πομπείας " 

ον πομπείοις δέ, φησὶ Φιλόχορος, πρότερον ἐχρῶντο 

οἱ ᾿Αθηναῖοι τοῖς ἐκ τῆς οὐσίας τῶν τριάκοντα κατα- 

σκευασθεῖσιν. [| 

ΔΠΠῸ 3854 τεοοπβοπῖιγ [σταθ)μία χαλκᾶ ΔΙΙ ἃ ὁ 

δῆμος σηκῶσαι ἐψ[ηφίσατο)] (ΟἸΑ. 11, 667, 41), εἴ, 

ῬΟΙΙΥ͂Χ το, 126 σταθμία χαλκᾶ ἐν τῇ ἐπ’ ᾿Αλκιβιάδου 

ἄρχοντος (ΔΑ 2090) ἀναγραφῇ τῶν ἐν ἀκρο- 

πόλει ἀναθημάτων ἀναγέγραπται. [| ΟΙΑ. 11, 476 

(εἶτοα ἃ. 100), 54 [ἀνατιθέσθω δὲ εἰς ἀκ]ρόπολιν ση- 

κώματα τοῦ τίε] ἐμπορι[κ]οῦ [ταλάντο]υ καὶ δεκάμνου 

καὶ δί[μν]ου [καὶ τῆς μνᾶς καὶ τοῦ] ἡμιμναίου καὶ 

τα[ρ]τη[μ]όρου καὶ χοὸς [καὶ χοίνικος]. 

ΤΤαρθεν ὧν] ΟΙΑ. 11, 667, 5. ὅγο, 7 ἡ στήλη 

ἡ χαλκῆ ἡ ἐν τῷ ἸΤαρθενῶνι 5ἰρῃὶ διγοὶ ἀθβουὶρ- 

ΤἰομΘ πὶ οοπίϊπεπβ. [ ῬΙΥΤΑΒΟΗΥΒ Ῥεοῖ. 13 Φειδίας 

τούτου (τοῦ ἕδους) δημιουργὸς ἐν τῇ στήλῃ ἀναγέ- 

γραπται. [Π[Ὀω ἨΛΕΡΟΘΠΝΛΑΤΙΟΝ ἀργυρόπους δίφρος" 

ὁ Ξέρξου, ὃς αἰχμάλωτος ἐπεκαλεῖτο, ἐφ’ οὗ καθε- 

ζόμενος ἐθεώρει τὴν ναυμαχίαν (ἐν τῷ Αἰγάλεῳ ὄρει 

τῆς ᾿Αττικῆς «44, 5010], Τλοπη βίῃ. 24, 129). ἀνέκειτο 

δὲ εἰς τὸν Παρθενῶνα. [ ΓΙΑ, 1|, 646, 13 (ἰπϑπηΐο 

βᾶθο, [Νὴ ἰπ Ῥαγίμβεποπθ βοππιδηίασ δίφροι στρογγυλό- 

ποδες Πϊ, ἀργυρόπους εἷς. [ ΕΜΟΒΤΗΒΝΕΒ 24, 129 

(ΛΑ τό) ὑφῃρημένος (Γλαυκέτης 354,3) ἐξ ἀκρο- 

πόλεως τὸν δίφρον τὸν ἀργυρόποδα. 

ΡΙδθίογθα ἱπίου γῸ5. βδοσαβ Πθοδίοιηρθαϊ 

(24) 

5.1. Ἐν 

Ὀπισθόδομος] ΡΙΥΤΑΠΟΗΥΝ Πεπιθίσ, 23 (οἵ, 24} 

ΑΑ 200) τὸν ὀπισθόδομον τοῦ Παρθενῶνος 

ἀπέδειξαν αὐτῷ (ΑἸἰμεηίοπθοα Τοιηθισίο ἃ, 307) κατά- 

λυσιν, κἀκεῖ δίαιταν εἶχε, τῆς ᾿Αθηνᾶς λεγομένης 

ὑποδέχεσθαι καὶ ξενίζειν αὐτόν, οὐ πάνυ κόσμιον ξένον 

οὐδὲ ὡς παρθένῳ πράως ἐπισταθμεύοντα. ... 20 δι’ 

ὃ καὶ Φιλιππίδης τὸν Στρατοκλέα λοιδορῶν ἐποίησεν 

. καὶ περὶ τῆς ἐν ἸΤαρθενῶνι κατασκηνώσεως 

“0 τὴν ἀκρόπολιν πανδοκεῖον ὑπολαβὼν Καὶ τὰς ἑταί- 

ρᾶς εἰσαγαγὼν τῇ ἸΤαρθένῳ᾽. [-οοπιρ, Ἰ)6πι, οἱ Απί, 4 

οἱ μὲν γὰρ ἱστορικοί φασι καὶ τῆς ἀκροπόλεως ὅλης 

34. ᾿ς 
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εἴργεσθαι τὰς κύνας διὰ τὸ τὴν μῖξιν ἐμφανῆ μά- 

λιστα τοῦτο ποιεῖσθαι τὸ ζῶον, ὃ δὲ ἐν αὐτῷ τῷ 

ἸΤαρθενῶνι ταῖς τε πόρναις συνῆν καὶ τῶν ἀστῶν 

κατεπόρνευσε πολλάς.  ΟἸἸΕΜΕΝΒ ΑΙΙΌΧ. ρτοίγ, 54 

(ΑΑ 201) τῷ τῆς ᾿Αθηνᾶς ἐνεφυρᾶτο (ΤΠ εμλδιτῖι5) 

παστῷ. [|| ΑΕΒΙΒΤΙΡΕΒ 51, 57 (27 Ρ. 548.) ἔχοντι 

οὕτω μοι γίγνεται ὄψις ὀνειράτων τοιάδε. ἐδόκουν 

εἶναι μὲν ᾿Αθήνησιν ἄρτι κατηρκιύς, οἰκεῖν δὲ ἐξό- 

πισθεν τῆς ἀκροπόλεως (οἴ. ΑΕΒΟΗΙΝΕΒ 1, 97 

οἰκίαν ὄπισθεν τῆς πόλεως. ἨΒΕΟΡΟΥΥΞΒ ὃ, 53 ἔμ- 

προσθε πρὸ τῆς ἀκροπόλιος) ἐν οἰκίᾳ Θεοδότου τοῦ 

ἰατροῦ, εἶναι δ᾽ αὐτὴν πρώτην πρὸς ἥλιον ἀνίσχοντα᾽ 

τοῦ δὲ νεὼ τῆς ᾿Αθηνᾶς ὁρᾶσθαι τὸν ὀπισθό- 

δομον ἀπ’ αὐτῆς, καὶ εἶναι πολὺ κατωτέρω τῆς ἀκρο- 

πόλεως τὴν οἰκίαν. [ ῬΟΙΙΥ͂Χ 9, 40 τὸ κατόπιν 

τῆς ἀκροπόλεως (ἂν εἴποις) ᾿Οπισθόδομον. [| ΞΟΉΟΙ,. 

ὈΕΜΟΒΤΗΕΝΙΒ 24, 136 (οἴ, δὰ τ. 34) ἰστέον ὅτι (τὰ 

ἱερὰ ἴῃ5. Υ Ϊς Οῤῥδλοώ. Ρ. 6) χρήματα καὶ τῶν ἄλ- 

λων [ἱερῶν τῶν] θεῶν καὶ τῆς ᾿Αθηνᾶς ἔκειτο ἔν τινι 

οἰκήματι ὀπίσω τῆς ἀκροπόλεως, τῷ καλου- 

μένῳ Ὀπισθοδόμῳ. [[ 560 Ηόοι,.. κὶ ΑΒΙΒΤΟΡΗΑΝΙΒ ΒΙαΙ, 

1193 μέρος ἐστὶ τῆς ἀκροπόλεως, ἔνθα ἦν τὸ 

(αἀ4. ϑι14.) ταμιεῖον, ὄπισθεν τοῦ τῆς ᾿Αθηνᾶς 

ναοῦ (ἐν ὦ ἀπετίθεντο τὰ χρήματα 844. 514.). 

(ϑνιρ 5.) 1 Ῥηούαν ὀπισθόδομος᾽ τὸ ὄπισθεν παν- 

τὸς οἰκήματος" ἢ ταμιεῖον τῆς πόλεως ἐν ἀκροπόλει, 

ὄπισθεν τοῦ τῆς ᾿Αθηνᾶς νεώ. [| ΕΤΥΜΟΙ,.. Μ. Ὀπισθό- 

δομος".... ᾿Αθήνησι τὸ ταμιεῖον τῶν ἱερῶν χρημάτων, 

ἐπεὶ ἦν ὄπισθεν τοῦ ἱεροῦ τῆς ᾿Αθηνᾶς. (ΑΝΕΘΡ. 

ΒΕκΚ, Ρ. 286, 26). [|[ ΒΟΗΟΙ,. [ὈΕΜΟΒΤΗΕΒΝΙΒ) 13, 14 

τὸν Ὀπισθόδομον)] οἶκος ὄπισθεν τοῦ νεὼ τῆς 

᾿Αθηνᾶς, ἐν ὦ ἀπετίθεντο τὰ χρήματα (ΗΠ ΔΈΡΟΟΘΕ. 

ϑν10., οἵ. Β0ΗΟΙ,.. ὈΕΜΟΒΤΗ. 24, 136 ὄπισθεν τῆς 

θεοῦ) ἢ ἐν τῆ ἀκροπόλει τόπος ἔνθα τὸ δημόσιον 

ἀργύριον ἀπέκειτο καὶ ὁ φόρος. (ΗΠ ΕΞΥΟῊ.) 1 ΒΟΉΗΟΙ,. 

ΤΙΝΟΙΑΝΙ ἴυρῖς. 7 ἱερὸν τὸ ὄπισθεν τοῦ ἀδύτου 

οὕτω ἔλεγον, ἐν ὦ καὶ {τὰν δημόσια ἀπέκειτο χρή- 

ματα. [|| ΒΟΘΉΟΙΙΟΝ ΑΠΙΒΤΟΡΗΑΝΙΒ ΡΪαῖ, 1193 ὀπίσω 

τοῦ νεὼ τῆς καλουμένης Πολιάδος ᾿Αθηνᾶς δι- 

πλοῦς οἶκος (Μ|ομ ΑΘ 5. 90}}, Ῥαῖιβ. 1, 26, 5: τοῖχος [ἰδτὶ) 

ἔχων θύραν, ὅπου ἣν θησαυροφυλάκιον. (εἴ, δὰ α. 

1101.) }᾿ ΑΝΟΝΥΜΥΒ ΑΒΟΘΈΕΝΤΟΙΑΥ. 2 (ΛΑ 81) [ἔδοξε 

τὰ χρήματα] τὰ ἐν Δή(λ)ῳ ἀποκείμενα... [μετακο- 

μίζ]ειν εἰς τὴν πόλιν (ἃ. 430,49). [[ ΟἹ. 88, 4 ΞΞ 

4254 [ἐκ τοῦ Οπισθ]οδόμου ΧΧΧ ταϊοπία ἴῃ ἀβίιπὰ 

Ὀ6}] εγοραίδ βυπὶ ((ΙΑ, 1, 273, 20); εἴ. ΟΙΑ. Π, γ4ι 

(ϑίδεῖὶβ Τυγοῦγροθαθ), δ᾽, ἐ, 6 [χρυ]σοῦ ἐξ ἀκροπόλεως 

ἐλάβομεν κ. τ. λ. 

Πε δἀμιἰπἰβιταϊίοπε Ορ βι οάοιινὶ τὶ ΑἘ Τὶ 

(τὸ ἐπὶ δεξιὰ τοῦ ᾿Οπισθοδόμου εἰ τὸ ἐπ᾽ ἀριστερά) 

εἰ δά ὰὶ, 35. εχίγ, οἵ, ΑΝΒΙΒΤΟΤΈΙΕΝ ἀθ τὰ ΡΌΌ], ΑἸ, 44 

(24)6 τῷ κράνει Σφιγγὸς εἰκών (ἃ δὲ ἐς τὴν Σφίγγα λέγεται γράψω προελθόντος ἐς τὰ Βοιώτιά μοι τοῦ 56 

ἐπιστάτης τιὺν πρυτανέων εἷς ὁ λαχὼν... τηρεῖ τὰς 

κλεῖς τῶν ἱερῶν, ἐν οἷς τὰ χρήματ᾽ ἔστιν καὶ {τὰν 

γράμματα τῇ πόλει. [{|Ὄὄ Τῃ ἰτααϊεϊοηῖθιι5. γουιι πὶ 5ΔΟΓΑΓΌΠῚ 

5Βδῖϊ5 τασγὰ Οριβιῃοάομπιὶ ἤΐ πιθηῖῖο ((ἿἸΑ, ΓΝ, 2, 645 

(α...399,8). ΤΙ, 652,..8,. 25. ((8..298|}ὺ). ἘΝ 2. δέξο 

θ66ο, 6ι (ἃ. 390[89). 68ς. ΓΝ, 2, 5.52 δ᾽:.1), 56π|6] αἰτίπβααο 

βοάθῃηι δῆπο (399(8: 11, 645. ΙΝ, 2, 6456). | Απιδτο- 

ΡΗΑΝῈΝ Ρ]αϊ, (αοίαθ ἃ. 388) 1191 ἰδρυσόμεσθ᾽ αὐτίκα 

μάλ᾽, ἀλλὰ περίμενε, Τὸν Πλοῦτον οὗπερ πρότερον 

ἣν ἱδρυμένος, Τὸν ὀπισθόδομον ἀεὶ φυλάττων τῆς 

θεοῦ. [4 ΘΕΜΟΞΤΗΒΝΕΞΒ 24 (4. 3543), 136 (ΔΑ 148) 

οἱ ταμίαι ἐφ᾽ ὧν ὁ Ὀπισθόδομος ἐνεπρήσθη, 

καὶ οἱ τῶν τῆς θεοῦ καὶ οἱ τῶν ἄλλων θεῶν (. ε. 

Ροβί ἃ. 385,4, οἵ. ΔΑ 146), ἐν τῷ οἰκήματι τούτῳ (τῷ 

δεσμωτηρίῳ) ἦσαν, ἕως ἡ κρίσις αὐτοῖς ἐγένετο. ᾿ 

ΙΌῈΜ Ραχϑβοηδίιβ [13]. 141 ἀνέῳξαν δήπου πρῴην 

τινὲς τὸν Ὀπισθόδομον. [| ΤΙΝΟΙΑΝΥΒ Τίπι. 53 πλου- 

τεῖς τὸν Ὀπισθόδομον διορύξας. [[ ΆΑΡΡΙΑΝΥ͂Β 

Μίτῖαγ, 39 συνηνέχθη (α 511] ἃ. 86) ἐκ τῆς ἀκρο- 

πόλεως χρυσίου μὲν ἐς τεσσαράκοντα λίτρας μά- 

λιστα, ἀργύρου δ᾽ ἐς ἑξακοσίας. [| ΟἸΟΘΈΚΝΟ ει. 1, 45 

(ἃ. 70) “ἐλερῖς ἀμαδέϊς ἐκ αεἄε Μἶέπεγιεεαε ρσγαπάξ 

ατεγὶ ῥογάίς αδίαξιομ. αἰἰοέπερρε ἐσέ ἄος ὧε ὅπ. οξαδεῖέαξ 

ἡμίεῖο, αἰϊείτεγε 5 φέϊανε ἀεσέζρεαΐν, ἀπεΐμες εορδεζεδ γπθϑὲ 

2αγέϊείρονε Οι εγγερε δε ῥγίμείῤῥενε ζιεῖδδε γερεγιδέξς. 

(6ζ...5...188.} 

τὸ ἄγαλμα) ἄγαλμα ΔΕ 14. τὸ ἄγαλμα 35 

ΑΕ 17. ΟἿΑ. ΤΙ; δδλ, 3. τ5. τα 45. ΝΣ 
510. 12,39. ῬΙΠΥΈ. Ῥεσ. 31:1. ΒΟΗΘΟῚ. ΘΈΜΟΘΥΨΗ. 28. 13. 

ΒΟΉΟΙ. ἈΒΙΒΤΟΡΗ. μᾶς. ὅοδ. ΟἌἼΕΝ. ΧΙ ρΡ. 359Κ. 

ἈΈΝΕΑΒ ΑΑΖ. Ρ. 54. [| τὸ ἄγαλμα τῆς ᾿Αθηνᾶς 

ΑΒΙΒΤΟΥ. ἀκ τὰ ἡ. Αἴ. 47. Ὦ1ο. 23,39. 40. ῬΕΥΎ. 

ἂς 15. εἰ Οβὶγσ. 76. | τὸ χρυσοῦν ἄγαλμα ΟΙΑ. 

ΠΠ, 649. 652, “4, 4ιτ. | τὸ ἄγαλμα τὸ χρυσοῦν 

ΟΙΑ. Π. 657. 66ο, 19. 667, 31. όγ4, 12. ΙΥ͂, 2, 652 ὃ, 13. 

ῬΗΙΠΙΟΘΗΟΘΕΥΒ (δὰ ἃ. 35). | [τὸ] χρυσω τὸν (ἢ) 

ἄγαλμα) ΔΕ τς. | [τὸ ἄγαλμα τὸ ἐν τῶι Ἕ κ])α- 

τομπέδωι ΔΕ 18. τὸ ἐν Παρθενῶνι καθιδρυμέ- 

νον τῆς Αθηνᾶς ἄγαλμα ΖΟΒΙΜΥΒ «, 18. ΜΔΑΔΕΙΝΥΒ 

υἷι. Ῥχοοὶ. 30. || τὸ ἕδος ΟἿΑ, Π' ότ.,.3..2. δε. 

θόο, 53. δι, 24. [ τὸ τῆς ᾿Αθηνᾶς ἕδος ΙΒΟΟΚ. 

15, 2. τὸ χρυσοῦν ἕδος ῬΙΥΤ. Ῥεῖ. 13. ᾿Ϊ ἡ ἐκ 

χρυσοῦ καὶ ἐλέφαντος Ἄθην ἃ Β0ΗΙΟΙ,. ΘΕΜΟΒΤΗ. 

3, 25. ΒΟΗΘΟῚ, ΑΚΙΒΤΙ. ΠΠ Ρ. 320 Ὁ, | ἡ χρυσέελε- 

φαντίνη ᾿Αθηνᾶἃ β0Ηῆ01. ΔΚΝΙΒΤΟΡΗ, μᾶς. θος. ἡ 

ἡ ἐλεφαντίνη ᾿Αθηνὰ (᾿Αθηνᾶς εἰκὼν) ΑκιδΎτΟ. 

34, 28 (50 ρΡ. 556... ΒΥΝΟΒΙΥΒ Ρ. 471, 7. Ἀπὶι- 

ΒΤΟΌΕΜΥΒ τό, ΥΙΑΝ Φειδίας. ἰ ἀδηνόνγας σέρνειενε 

ἐκ ἐὗογε Οτο. Βχὰϊ. 257. | ἐδιέγηφα “ἥαονώας σέαένμα 

ΕΥΒΕΒ. δὰ ΟἹ. ὃς. ) ἀγὼ εὀμγα επσέος ΟΥ̓́. ἐκ 

Ῥοπῖο ψ, 1,31. || αὐτὴ ἡ θεὸς ΤΉνοΟ. 3,13. ἡ θεός 
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ἈΠΙΒΥ. 64. 1169. ῬΩΥΤ. ἀδ υἱέ, δοῖεὲ. αἱ. 2. ΒΎΝΕΒ. 

ἂς οαἷὰ, 19. ἡ Αθηνᾶὃ ΡΑνϑ. 1, 17, 2. | Μρηιπονγιοα 

ΟἿ Τπξο τ 34, δδ οἵ, 2, 73.. ΑΙ, ΜΑΣ, δην14..0; 

ῬΙΙΝ. 936, 18. }) ἡ ἐν ᾿Αθήναις ᾿Αθηνᾶ ΤΉΒΟΡΗ. 

ἈΑΝΤΙΟΟΘῊ. δὰ Αὐυὐΐο]. 1, 10. ΑΝῸΝ. ἀβ ἱμπουβαϊρ, 2. 

ΑΝΟΝ. ἀς ΝἾἼΙ πῆῖταο 5. [ ἡ ἐν ἀκροπόλει ᾿Αθηνᾶ 

[ΔΠΙΒΤΟΤ.] ἄς πππάο 6, [| ἡ Φειδίου ᾿Αθηνᾶ ΡΠΑΤ: 

ἘΠΡΡ, Τοιϊ. 12. ΔΈΘΟΗ, 3, 1590. ἈΒΊΒΎΙΟ. 48. 41 

(24 Ρ. 475}).). ΑΒΕΙΑΝ. ἀἴ55. Ἐρίοὶ, 2, 8, 206, ΤῊΕΒ- 

ἍΕΙΒΤ. ΟΥ. 25 Ῥ. 2090, ΜΑΧ. ΤΎΒ. ἀϊΐδβ, 14, 6. ΠιΙΟοα. 

ΤΟΆΗΙΒΥ, 2, 116. ῬΌΙΠ,. 7,92, ἈΝΟΝ, ΟΕΙΝΙΠΙ τηΐτας, ὅ, 

Ι Παρθένος ΑΕΒΙΒΤΟΡΗ. δι. 67γο. [| ἡ αρθένος 

ῬΡΗΙΡΙΡΡΙΘῈΝ δρ. ΡΙαῖ, Πεπηείσ. 26 50ΉΟΙ,.. ΔΕΙΒΤΙ. 

Πρ. 6570. ΘἜΒΘΟΚΒ. ΝΑΖΙΑΝΖ. οδγτη. 1, 2, 10, 864. | 

ἡ καλουμένη Παρθένος ΡῬΑνΞ. 5, 11, 10. 10, 34, 

8: 1 ἸΠΤαρθένος Ἄθηνᾶ βϑοποι,.. ΕΜ: 22. 13. ͵ ἡ 

ΠΠολιάς ΟΕμΜ. ΑΙΕΧ. ῥτοίσ. 47. Εγνϑυ. δὰ ἤοῃ. λ 

634. [1 ΔΕΙΒΤΟΤΕΙΕΙ ἀθ τὰ ρυὉ]. Αἰμεη. 47 οἱ ταμίαι 

τῆς ᾿Αθηνᾶς παραλαμβάνουσι τό τε ἄγαλμα τῆς 

᾿Αθηνᾶς καὶ τὰς Νίκας καὶ τὸν ἄλλον κόσμον καὶ τὰ 

χρήματα ἐναντίον τῆς βουλῆς. εἴ, ΑΕ 18. 

ἐλέφαντος καὶ χρυσοῦ] Οἱ, δὰ τ 35 εἴ 35}, 

 ΡΗΙΠΟΘΗΟΕΥΒ ἴτ. 97 τὸ ἄγαλμα τὸ χρυσοῦν τῆς 

᾿Αθηνᾶς ... ἔχον χρυσίου σταθμὸν ταλάντων μδ΄. 

ΤΗΨΝΟΥΡΙΡΕΙΒ 2, 13... καὶ ἢν πάνυ ἐξείργωνται πάν- 

τῶν, καὶ αὐτῆς τῆς θεοῦ τοῖς περικειμένοις χρυσίοις 

(χρήσεσθαι αὐτούς). ἀπέφαινε δ’ ἔχον (Ῥετΐς]65) τὸ 

ἄταλμα τεσσαράκοντα τάλαντα σταθμὸν χρυσίου 

ἀπέφθου καὶ περιαιρετὸν εἶναι ἅπαν᾽ χρησαμένους τε 

ἐπὶ σωτηρίᾳ ἔφη χρῆναι μὴ ἐλάσσω ἀντικαταστῆσαι 

πάλιν, [] ΡΙΧΥΤΑΚΟῊΗΥΒ ἀκ υἱί, δεῖε αἱ, 2 καίτοι ὅ γε 

ΤΙερικλῆς ἐκεῖνος τὸν τῆς θεᾶς κόσμον ἄγοντα τά- 

λαντα τεσσαράκοντα χρυσίου ἀπέφθου περιαιρετὸν 

ἐποίησεν. [ἰ ΠΙΟΡΟΒΥΞ 510. 12, 40 ἔν τε τοῖς ἱεροῖς 

ἀπεδείκνυεν ἀναθημάτων τε πλῆθος καὶ τὸ τῆς ᾿Αθηνᾶς 

ἄταλμα ἔχειν χρυσίου πεντήκοντα τάλαντα, ἰὡὡς περι- 

αἱρετῆς οὔσης τῆς περὶ τὸν κόσμον κατασκευῆς. | 

ΟΥ, ἰηἴτα ς., 25, 44 οσυτη δάποίαϊίοηθ, [ἰ ΑΒΙΒΤΟΡΗΑΝΕΒ 

δὰ, 070 Ὅσον δ᾽ ἔχει (ἡ Πρόκνη) τὸν χρυσόν, ὥσπερ 

ΤΤαρθένος. Ι ΡΗΙΠΟΘΗΘΕΥΒ ἴΓ, 97 Φειδίας... 

δόξας παραλογίζεσθαι τὸν ἐλέφαντα τὸν εἰς τὰς 

φολίδας, [ ΑΕΙΒΤΟΡΗΑΝΕΒ 64. 1169 ὑπὸ τῆς θεοῦ τῇ 

χειρὶ τἠλεφαντίνῃ. [ ῬΙΙΑΤΟ ΗἸρρ. πιαΐ. 12 “Τοῦτο τὸ 

καλὸν ὃ σὺ λέγεις (ὅτι τὸ καλὸν οὐδὲν ἄλλο ἢ χρυσός) 

ἠγνόει Φειδίας; καὶ ἐγώ “Τί μάλιστα; φήσω. “Ὅτι 

ἐρεῖ “τῆς ᾿Αθηνᾶς τοὺς ὀφθαλμοὺς οὐ χρυσοῦς ἐποί- 

σεν οὐδὲ τὸ ἄλλο πρόσωπον, οὐδὲ τοὺς πόδας οὐδὲ 

τὰς χεῖρας, εἴπερ χρυσοῦν τε δὴ ὃν κάλλιστον ἔμελλε 

φαίνεσθαι, ἀλλ᾽ ἐλεφάντινον." . “Τοῦ οὖν ἕνεκα᾽᾽ 

φήσει,,,οὐ καὶ τὰ μέσα τῶν ὀφθαλμῶν ἐλεφάντινα εἰρ- 

γάσατο ἀλλὰ λίθινα, ὡς οἷόν τ᾽ ἦν ὁμοιότητα τοῦ 

λίθου τῷ ἐλέφαντι ἐξευρών ;᾽ || ῬΑΚΙΒ. ορίτ, ΝΑ], Μαχ. 

ὙΠ Ἢ 
αὐ »παγριογὸ ῥούΐμς ψιέαρε οὔογε 77ὑπεόγηαν γογὶ ἀεὗεγε 

», Οχί, 7 ἡάορε (ΔΒ θη 565) Φλίάίαγε ἐτελογηεγεί, σηεαγ 

αἰϊσοῤαί, φιροαῖ εἰϊείζιε5 γε1107 ἐ55έ »αγι5ηε71ε5, δ6α] τε} ἀααὐτεει 

ΡΑΥΒΑΝΙΑΒ 5, 11, 10 ἐν 

ἀκροπόλει τῇ ᾿Αθηναίων τὴν καλουμένην ΤΙαρθένον 

οὐκ ἔλαιον, ὕδωρ δὲ τὸ ἐς τὸν ἐλέφαντα ὠφελοῦν 

ἐστίν. ἅτε γὰρ αὐχμηρᾶς τῆς ἀκροπόλεως οὔσης διὰ 

τὸ [ἄγαν] (ἀε!. Μίομιδο115. τἀμπι παπι 6 βθαπθης ἄγαλμα 
οτίαπ) ὑψηλὸν τὸ ἄγαλμα ἐλέφαντος πεποιημένον 

ὕδωρ καὶ δρόσον τὸν ἀπὸ τοῦ ὕδατος ποθεῖ. 

εὐ τείλέιδ, ἑασεγο ἐπ ϑογιγιέ, 1} 

Ια άε5 δία 86] ΒΟΗΘΟῚ... ΠΒΕΜΟΞΤΗΕΝΙΒ. 3, 25 35} 

ταῦτα πάντα ἐποιήσανῴζτον καὶ ἀνέθεσαν ἀπὸ τῶν λα- 

φύρων τῶν Περσικῶν... καὶ τὴν χαλκῆν ᾿Αθηνᾶν 

καὶ τὴν ἐκ χρυσοῦ καὶ ἐλέφαντος. [ 22, 13 ἸΠαρθενὼν 

ναὸς ἣν ἐν τῇ ἀκροπόλει ἸΤ αρθένου ᾿Αθηνᾶς, περιέ- 

χων τὸ ἄγαλμα τῆς θεοῦ, ὅπερ ἐποίησεν ὁ Φειδίας ὁ 

ἀνδριαντοπλάστης ἐκ χρυσοῦ καὶ ἐλέφαντος. τρία γὰρ 

ἀγάλματα ἦν ἐν τῇ ἀκροπόλει τῆς ᾿Αθηνᾶς ἐν διαφό- 

ροις τόποις, ἕν μὲν ἐξ ἀρχῆς γενόμενον, ἐξ ἐλαίας, 

ὅπερ ἐκαλεῖτο ΤἸΤολιάδος ᾿Αθηνᾶς διὰ τὸ αὐτῆς εἶναι 

τὴν πόλιν, δεύτερον δὲ ἀπὸ χαλκοῦ μόνον, ὅπερ ἐποιή- 

σανζίτο) νικήσαντες [οἷ] ἐν Μαραθῶνι᾽ ἐκαλεῖτο δὲ 

τοῦτο ΤΤρομάχου ᾿Αθηνᾶς. τρίτον {δὲν ἐποιήσαντο 

ἐκ χρυσοῦ καὶ ἐλέφαντος ὡς πλουσιώτεροι γενόμενοι 

ἀπὸ τῆς ἐν Σαλαμῖνι νίκης, ὅσῳ καὶ μείζων ἡ νίκη " 

καὶ ἐκαλεῖτο τοῦτο ΤΤαρθένου ᾿Αθηνᾶς. | ΒΟΗΘΟῚ. 

ἈΞΊΒΤΙΟ. ΠῚ τ᾽ 3201 δὲ Ὅ57 19, 11 56 ς; 28) ἡ. || ΕἼΠ-Ξ 

ΝΙΝΒ 34, 56ᾳ« δατίάτας 2γαοίογ 7οτέέγε. Οἰνηηίχε7ηι, (Ί6677: 

γιέ, αϑριμέέαΐιεγ, γεοϊέ εχ εὔογε αέψηε ἤ7ιγιεγηεαγε “4 ἐδεγεῖς 

ζιίαο ἐδ τη.  αγέκεγιογιο σέαγις. [ ΟἸΙΈΜΕΝΒ ΑἸΖΕΧ. Ρτοίγ. 47 

τὸν Ὀλυμπίασι Δία καὶ τὴν ᾿Αθήνησιν ΤΤολιάδα ἐκ χρυσοῦ 

καὶ ἐλέφαντος κατασκευάσαι Φειδίαν παντί που σαφές. ᾿ 

ΤῊΗΒΟΡΗΙΚ 5 ΑΝΤΙΟΟΗ. δά Αὐίἰο]γοῦτη 1, 10 (15) Φειδίας 

εὑρίσκεται ἐν ΤἸΤείσῃ ποιῶν Ἠλείοις τὸν Ὀλύμπιον 

Δία καὶ ᾿Αθηναίοις ἐν ἀκροπόλει τὴν ᾿Αθηνᾶν. | ΑΝοΟ- 

ΝΥΎΜΥΒ 46 ἱπούθάϊρ, 2 ἴῃ (δεῖ Οριβο, τυγίμο]. Ρ. 86 τὰ 

ἑπτὰ θεάματα ... τινὲς δὲ τάττουσιν... καὶ τὴν ἱστα- 

μένην ᾿Αθηνᾶν ἐν ᾿Αθήναις... [ ΑΝΟΝΥΜΙ ἀδ 56ρίεπι 

ΤΑΪγδ οι 15 ἀρ Ῥαβίπιιπι οοαα, π155. Ὀ10], Τ δυσί, ΤΡ. 73... ς΄. 

ἣ τοῦ Φειδίου ᾿Αθηνᾶ ἐν ᾿Αθήναις κατεσκευασμένη ἐξ 

ἐλέφαντος καὶ χρυσοῦ, εἰ ε΄. ἡ ἐν ᾿Αθήναις ᾿Αθηνᾶ. 

ΔΕΒΟΗΙΝΕΒ 3, 150 διώμνυτο (Πεηοβίμοπ 65) τὴν ᾿Αθη- 

νᾶν, ἣν ὡς ἔοικε Φειδίας ἐνεργολαβεῖν εἰργάσατο 

καὶ ἐνεπιορκεῖν Δημοσθένει. [3 ᾿ΙΘΟΘΒΑΤῈΒ 15, 2 

ὥσπερ ἂν εἴ τις Φειδίαν τὸν τὸ τῆς ᾿Αθηνᾶς ἕδος 

ἐργασάμενον τολμῴη καλεν κοροπλάθον. 

ΟἸΟΒΕῸ Βπιῖ, 257 “Ἅ1λογεΐξγιδίης ῥέμς ἐγήσγγηείξ γίγηια 

ἑεεία “γι «ἰογίοι τς παῦεγε χιέαρε 77 γιογας σήργιῖε δα 

ΤῬλίσίαρε δ55 ἐὔογέ ῥτεϊολιον» 17,1147221, ἐα7,621 ΦρΡῸ 756 

»ια οι χηαρι μοὶ οῤίζριεηε γΜαῤγηορ ἐϊρριμαγέήνη, ἢ 
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5ὃ ΘΤΑΥΝΑΕ ἘΒΝΈΝΕΑΕ ΗΙΒΘΤΟΕΝΙΑ 

(24) ἔπεσιν ᾿Αριστέας ὁ ΤΠΤροκοννήσιος μάχεσθαι περὶ τοῦ χρυσοῦ φησὶν ᾿Αριμασποῖς {τοῖς ὑπὲρ Ἰσση- 

δόνων᾽ τὸν δὲ χρυσὸν ὃν φυλάσσουσιν οἱ γρῦπες ἀνιέναι τὴν τῆν εἶναι δὲ ᾿Αριμασποὺς μὲν 

ἄνδρας μονοφθάλμους πάντας ἐκ γενετῆς, γρῦπας δὲ θηρία λέουσιν εἰκασμένα, πτερὰ δὲ ἔχειν καὶ “0 

" στόμα ἀετοῦ. καὶ γρυπῶν μὲν πέρι τοσαῦτα εἰρήσθω τὸ δὲ ἄγαλμα τῆς ᾿Αθηνᾶς ὀρθόν ἐστιν ἐν 

τω 

348 τοῖς δα. (οτὰθβ 

ὈΙΟΘΈΝΕΝ ΠΑΒΕΤΙΝΕ 2, 116 τοῦτόν φασιν (ϑ|ΠρΡοποπιὺ 

περὶ τῆς ᾿Αθηνᾶς τῆς τοῦ Φειδίου τοιοῦτόν τινα λόγον 

ἐρωτῆσαι “ΤΑἈρά γε ἡ τοῦ Διὸς ᾿Αθηνᾶ θεός ἐστι;" 

φήσαντος δὲ “Ναί “Αὕτη δέ γε εἶπεν “οὐκ ἔστι Διὸς 

ἀλλὰ Φειδίου." συγχωρουμένου δὲ “Οὐκ ἄρα᾽᾽ εἶπεν 

θεός ἐστιν." [[|ΟΑΙΕΝΥΒ ΧΙ γ᾿. 359 Κι. ὅμοιόν τι 

πείσεσθαι προσδοκῶν οἷον ἂν ἔπαθε καὶ Φειδίας. εἰ 

μετὰ τὸ τῆς ᾿Αθηνᾶς ἄγαλμα πλάττειν ἠναγκάζετο δά- 

κτυλον μὲν ἰδίᾳ, ἰδίᾳ δὲ αὖ βραχίονα καὶ πόδα καὶ ῥῖνα 

καὶ οὖς ἕκαστόν τε τῶν ἄλλων μορίων. [[ ΑἙΈΝΕΑΒ 

(ΑΖ. Ρ. 54 Βοῖββ. ἡ ἀγαλματοποιία τοῦ Φειδίου τέχνη᾽ 

ἀλλ᾽ ὅμως δημιουργὸς ἣν. εἰ καὶ μὴ ἅμα τὸ ἐν ἀκρο- 

πόλει καὶ ἐν ᾿Ολυμπίᾳ πεποίηκεν ἄγαλμα. 

Φειδίας, Περικλῆς} ΕΥΒΕΒΙΥΕ δὰ ΟἹ. 853,.1 

(Αὐπιθῃ.) τὶ ὃς, 2 (Ηΐετοπ.) δλίαιας διεγφιϑα» 778 

πογμαθ σἰαίμανι (ΤΠ έογεανε Ἡΐοτοπ.) γε. 1 ΒΥΝΟΒΙ.- 

ΠΥ̓́Ξ Ρ. 471, 7 Φειδίας πλάστης καὶ ἀγαλματοποιὸς 

ἐγνωρίζετο, ὃς τὴν ἐλεφαντίνην ᾿Αθηνᾶν ἐποίησε. ἢ 

ΒΟΉΟΙ.. ΑΒΙΒΤΟΡΗΑΝΙΝ μᾶς, ο5 Πρῶτα μὲν γὰρ Τ 

αὐτῆς ἦρξε Φειδίας πράξας κακῶς] Φιλόχορος 

ἐπὶ Θεοδιύρου (Ραϊπιοτῖιβ: πυθοδώρου ἘΝῚ ἄρχον- 

τος (Ο]. 85, 3 ΞξΞ 438,7) ταῦτά φησι “καὶ τὸ ἄγαλμα 

τὸ χρυσοῦν τῆς ᾿Αθηνᾶς ἐστάθη εἰς τὸν νειὺν τὸν 

μέγαν, ἔχον χρυσίου σταθμὸν ταλάντων μδ΄, Περι- 

κλέους ἐπιστατοῦντος, Φειδίου δὲ ποιήσαντος. 

καὶ Φειδίας ὁ ποιήσας, δόξας παραλογίζεσθαι τὸν 

ἐλέφαντα τὸν εἰς τὰς φολίδας, ἐκρίθη, καὶ φυγιὼὺν 

εἰς Ἦλιν ἐργολαβῆσαι τὸ ἄγαλμα τοῦ Διὸς τοῦ ἐν 

Ὀλυμπίᾳ λέγεται, τοῦτο δὲ ἐξεργασάμενος ἀποθανεῖν 

ὑπὸ ᾿Ηλείων (ὑπὸ Ἢλ. ἀε]. ἈΘΟΒΟΕΙ] ,ιδελονέγιροδε», ἐ, 
δαγν». Αἀ, τ888, 1 ρΡ. 35), ἐπὶ ΤΤυθοδιύρου (Ῥαϊπιε- 

ταβ: σκυθοδιύρου ἈΝ), ὅς ἐστιν ἀπὸ τούτου ἕβδο- 

μος (ΟἸΪ. 87, 1 ΞξΞ 4321), περὶ Μεγαρέων εἰπὼν ... 

λέγουσι δέ τινες ἰὡς Φειδίου τοῦ ἀγαλματοποιοῦ 

δόξαντος παραλογίζεσθαι τὴν πόλιν καὶ φυγαδευ- 

θέντος ὁ Περικλῆς φοβηθεὶς διὰ τὸ ἐπιστατῆσαι τῇ 

κατασκευῇ τοῦ ἀγάλματος καὶ συνεγνωκέναι τῇ κλοπῇ 

ἔγραψε τὸ κατὰ Μεγαρέων πινάκιον καὶ τὸν πόλεμον 

ἐξήνεγκεν, ἵνα ἀπησχολημένοις ᾿Αθηναίοις εἰς τὸν πόλε- 

μον μὴ δῷ τὰς εὐθύνας... ἄλογος δὲ φαίνεται ἡ κατὰ 

ἸΤερικλέους ὑπόνοια, ἑπτὰ ἔτεσι πρότερον τῆς τοῦ 

πολέμου ἀρχῆς τῶν περὶ Φειδίαν γενομένων. 

ΒΌΠΟΙ, Ν' ὁ Φειδίας, ὡς Φιλόχορός φησιν, ἐπὶ Τυθο- 

διύρου ἄρχοντος τὸ ἄγαλμα τῆς ᾿Αθηνᾶς κατασκευάσας 

ὑφείλετο τὸ χρυσίον ἐκ τῶν δρακόντιυν τῆς χρυσελε- 

φαντίνης ᾿Αθηνᾶς, ἐφ᾽ ὦ καταγνωσθεὶς ἐζημιιΐύθη 

ζοἰκοῦσιν ΔΑ ΘΒοΙοῦ Ρ. 330 

φυγῇ γενόμενος δὲ εἰς Ἦλιν καὶ ἐργολαβήῆσας παρὰ 

τῶν Ἠλείων τὸ ἄγαλμα τοῦ Διὸς τοῦ ᾿Ολυμπίου καὶ 

καταγνωσθεὶς ὑπ᾽ αὐτῶν ἰὡὡς νοσφισάμενος ἀνῃρέθη. ἢ 

ἈΕΙΒΤΟΡΕΜΥΚ 16 φασὶν ὅτι τῶν ᾿Αθηναίων κατασκευα- 

ζόντων τὴν ἐλεφαντίνην ᾿Αθηνᾶν καὶ ἀποδειξάντιυν 

ἐργεπιστάτην τὸν Ἰ]Περικλέα, τεχνίτην δὲ Φειδίαν, 

ἁλόντος τοῦ Φειδίου ἐπὶ νοσφισμῷ εὐλαβηθεὶς ὁ ΤΤερι- 

κλῆς μὴ καὶ αὐτὸς εὐθύνας ἀπαιτηθῇ. βουλόιιενος 

ἐκκλῖναι τὰς κρίσεις ἐπολιτεύσατο τὸν πόλεμον τοῦ- 

τον, γράψας τὸ κατὰ Μεγαρέων ψήφισμα.  ὅ5ζΥΠ0Ὰ5 

Φειδίας: ἀγαλματοποιὸς ὃς ἐλεφαντίνην (ΜΙΊΟΒΑΕΙΙ5: 

ἐλεφαντίνης ἃν. τὴν τῆς ἐλεφ. ΟΜΈΘΙςΣ ΕῊΘΙ. Υ 

Ρ. 17) ᾿Αθηνᾶς εἰκόνα ἐποίησε: Περικλῆς δὲ ἐπὶ 

τοῖς ἀναλώμασι ταχθεὶς ἐνοσφίσατο πεντήκοντα 

τάλαντα, καὶ ἵνα μὴ δι τὰς εὐθύνας πόλεμον ἐκί- 

νησε. [ὀ ὈΙΟΡΟΚΥ͂Σ 810. 12, 39 τὸ τῆς ᾿Αθηνᾶς 

ἄγαλμα Φειδίας μὲν κατεσκεύαζε, Περικλῆς δὲ ὁ 

Ξανθίππου καθεσταμένος ἣν ἐπιμελητῆς. τῶν δὲ 

συνεργασαμένων τῷ Φειδίᾳ τινὲς διενεχθέντες ςαὐτῷ 

καὶ πεισθέντες (ϑαιιρρε ἴπβ. σόσέ. Λίασλν. 1867 Ρ. 174) 

ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν τοῦ ΤΤΠερικλέους ἐκάθισαν ἐπὶ τὸν 

τῶν (ιβ΄) (βιρρι!. ϑαῖρρε ζεὸ. Ῥιμείαγεὴς εγίήξίες 

Ρ. 14) θεῶν βωμόν. διά τὸ παράδοξον δὲ προσκαλού- 

μενοι ἔφασαν πολλὰ τῶν ἱερῶν χρημάτων ἔχοντα 

Φειδίαν δείξειν ἐπισταμένου καὶ συνεργοῦντος τοῦ 

ἐπιμελητοῦ ΤΤερικλέους. διόπερ ἐκκλησίας συνελθούσης 

περὶ τούτων οἱ μὲν ἐχθροὶ τοῦ ἸΤΠερικλέους ἔπεισαν 

τὸν δῆμον συλλαβεῖν τὸν Φειδίαν καὶ αὐτοῦ τοῦ 

ΤΤερικλέους κατηγόρουν ἱεροσυλίαν. || ῬΕΥΤΑΚΟΗΥΕ 

Ῥεῖ. 13 ὁ Φειδίας εἰργάζετο μὲν τῆς θεοῦ τὸ χρυσοῦν 

ἕδος καὶ τούτου δημιουργὸς ἐν τῇ στήλῃ (δὰ υ. 34) 

ἀναγέγραπται ((οὔεῖ ποι. Ἰδοῖ, Ρ. 773: εἶναι γέγρ. ἃ... ] 

31 Φειδίας ὁ πλάστης ἐργολάβος μὲν ἦν τοῦ ἀγάλ- 

ματος, ὥσπερ εἴρηται, φίλος δὲ τῷ Περικλεῖ γενό- 

μενος καὶ μέγιστον παρ᾽ αὐτῷ δυνηθεὶς τοὺς μὲν δι' 

αὑτὸν ἔσχεν ἐχθροὺς φθονούμενος, οἱ δὲ τοῦ δήμου 

ποιούμενοι πεῖραν ἐν ἐκείνῳ, ποῖός τις ἔσοιτο ΤΠΈερι- 

κλεῖ κριτῆς, Μένωνά τινα τῶν Φειδίου συνεργῶν 

πείσαντες ἱκέτην ἐν ἀγορᾷ καθίζουσιν αἰτούμενοι 

ἄδειαν ἐπὶ μηνύσει καὶ κατηγορίᾳ τοῦ Φειδίου. προσ- 

δεξαμένου δὲ τοῦ δήμου τὸν ἄνθριυπον καὶ γενομένης 

ἐν ἐκκλησίᾳ (ϑαιρρε: ἐν ἐκκλ. καὶ γεν. 5.) διώξεως 

κλοπαὶ μὲν οὐκ ἠλέγχοντο (τὸ γὰρ χρυσίον οὕτως 

εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς τῷ ἀγάλματι προσειργάσατο καὶ περιέ- 

θηκὲν ὁ Φειδίας γνώμῃ τοῦ ἸΤερικλέους, ὥστε 

πᾶν δυνατὸν εἶναι περιελοῦσιν ἀποδεῖξαι τὸν σταθμόν, 
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45 χιτῶνι ποδήρει, καί οἱ κατὰ τὸ στέρνον ἣ κεφαλὴ Μεδούσης ἐλέφαντός ἐστιν ἐμπεποιημένη. καὶ (24) 

Νίκην τε ὅσον τεσσάρων πηχῶν, ἐν δὲ τῇ χειρὶ {τῇ ἑτέρᾳ» δόρυ ἔχει, καί οἱ πρὸς τοῖς ποσὶν 

ἀσπίς τε κεῖται καὶ πλησίον τοῦ δόρατος δράκων ἐστίν εἴη δ᾽ ἂν Ἐριχθόνιος οὗτος ὁ δράκων. 

43 Νίκην ϑοβυρατί:; νίκη οοὐϊοε5 [ ὅσον τε ῬοΥβοπ | ρμροβί πηχίὼν Ἰδοιιπαηι ἱπάϊοαυ! γοοθρία Νίκην Ἰθοιίοης 
ΤΠ, βοιπιαία οοάϊοιπι βουϊρίαγα ΜΠΟΒδο] 5. Δ αγέλογιογε ᾿. 268 Ι τῇ χειρὶ (τῇ ἑτέρᾳ) Ἐδεοοηηδπηη “ιαοβίι, δα Ῥαῖβ, βρεοί, 
Ρ. 19, τῇ (ζἐτέρᾳ» χειρὶ ῥταρίθγας ϑομαθασι, Νίκη... ἐν τῇ χειρί, ἐν δὲ τῇ δόρυ (ΕῊ γμΔηπ ἀρ. ϑομ Αγ ΠῚ 

ὃ καὶ τότε τοὺς κατηγόρους ἐκέλευσε ποιεῖν ὁ ΤΤερι- 

κλῆς), ἡ δὲ δόξα κ. τ. λ. εἴ, δά ἃ. 44. 

36 Σφίγξ])] ΡΑΥΒΑΝΙΑΒ 9, 26, 2--4. 

41 Θίαῖαα ππίτοτϑα (εἶ, 40. ΧΠῚ,͵, ΣΧ ΧΝ, 5--Ὁ. 

ΧΧΧΌΥΤΙ, 6--τ0}} ΡΙΙΝΙΥΒ 56, 18 Τλίάϊαγι οἰ }5517Ρ1167)1 

ὅδ56 26} ογιϑιῖς ρεγιέϊξ σιέαθ Ζοτεῖς Οἰν»ηρῖϊ γανιαε 171- 

δεϊέορτεγιέ γιογῖο αἰπεδιέαί, 5: τεῦ ἐαπεααγ γηπ6γ 10 φεϊαγεέ 

ὁέιατε φιεῖ οῤεγα οἴρμς γ1ιογι1 τε1667γ6, 2» ογεγεηητ5 αν᾽  Ὡε)ηθγα 

2αγπα εἰ ἐρρεγιΐ ἐαγιέηη. γσφηθ αὐ ἄος ἠοτεῖς Οἰγρεῤτὲ 

διείομγίξα με τεΐο)ρι1ε7, γογ1 ἤ7ιίιεγαε “Τμεγιῖς γασίαξ 

αν ἐϊἐμζγιο, οτέγ)1 οἱ εα στε διίἐογτεγι τεύρ ἵγιέ 1 δόχ (εὖογε 

λάαες εἰ ατεγο τογιδίαί), σε] {92 σετεέο οἱ5 “ἰγιαφοϑηε7)72 

2γοοίίμεν εαφέατεϊέ {γι ἐτεγεσοογιίε αγιδίΐϊε, ἠε (ΜΊΟΒ 6115 

Ῥαγίδ. Ῥ. 268: ἠγιέτεγγιοδοεγεέε αγηδτέτεηε ῬΑτηὈ.) 2αγηηαθ 

εἰμδάϊεηι σογισαμα ῥαγίε ἀδογτέηει οὐ ρα αἰ Τγετοαΐτογιός, 

ὧς σοέεοὶς πέγοὸ Γαῤτίέλπαγεηι εἰ (ογιέατγογτενε. αἀαέο ὕ »1ο- 

γηϑγιία ογιγεία σαῤαεσία αγίτε 1{11 γμεγε. (19) 771 ὁ α 5 1 ατεΐεηηι 

γιεοα εαεϊαΐτερε ἐδ -- Ῥαγιάογας ρεγερύε αῤῥεϊίαγιέ --- 

(ἀϊξιίηχῖς Τιδομτηδηπιβ αρυὰ (ουπατάϊπι “ οζρσεοααγιζεγε Ρ. 6) 

ΟἿ ααειεγιΐ γιασεεγιίξ (Βοείρσοσ “γηαεμέ, Ὁ. 90: 5σ7εγι7 

γαδεογιίες ἸἸΌΥΪ σ2εγι: αὐείαγιέες ΤιΕἰ Ομ ΠΘ6 ἂρ. Βγοβηβίβαϊιπη 

Αείρεγε 1 Ῥ, 219 στέγι2 γαδεογιί αὐείαγιίες Ἰἰάθτη “γιγιαϊτ 

1820 Ρ. 109 “γγέ ἡογια γεγεγιίες (Ὁ Μι]]εγ 46 ῬΆΪά, 

Ρ. 23), ΧΧᾺΧ (ΧΩ ϑιμάμηίοικα) γιρέηηογο, ἵγέεέογ ἑα 2γαε- 

εἴῤτθ »εἰγαῦηδ (μαες Οπαίγοσηοσε με. Οἰψρεῤίεγι Ὁ. 242 

Ὁ εἰβ. 486 ργδεοδάπηςζς βεϊαηχι) 2εγ 211 ηγι17γαγι{17 εἴ 56 7- 

δεριέενε, ας σπὦ ἐῤτδα σπεῤίάε (ςα55τ6 Ουαϊγοτηὲσγθ, στεῤγα 

δα» εαϑοίάονε Μαουγϑῖιβ βοσορ, ο, 15) ατεγέαηε ((αατ]ῖτι 

ζχύεγ Ταιτραγιίας Ὁ. 88: αδγέαρι ᾿ἰὈΥ]) 5.2. ἔγινε (567- 

2εγιίενε σεῦ ἐῤδα σποῤίαε ἀὐγότερε [ατεγοῖεηε ΝΎ]. }8] ἂς 

“ῥλύισευν Ῥαποῦκα “γιγιαϊί 1830. Ρ. 110). [- ἈΑἘΚΙΒΤΙΠΕῈΒ 

48, 41 (24 Ρ. 475 Ὠ.) ἡ ᾿Αθηνᾶ φαίνεται, τήν τε 

αἰτίδα ἔχουσα καὶ τὸ κάλλος καὶ τὸ μέγεθος καὶ 

σύμπαν δὴ σχῆμα οἵαπερ ἡ ᾿Αθήνησιν ἡ Φειδίου. ᾿ 

ΜΑΧΙΜΥΒ ΤΎΒ, αἴ55, 14, 6 αν, δὰ ο, 28, 4. 

42 κεφαλὴ Μεδούσης] ΙΒΟΘΚΑΤΕΒ 18, 57 ὥσπερ 

ἂν εἴ τῷ Φρυνώνδας πανουργίαν ὀνειδίσειεν, ἢ Φι- 

λοῦργος ὁ τὸ τοργζόνειον ὑφελόμενος τοὺς ἄλλους 

ἱεροσύλους ἔφασκεν εἶναι. (οἴ, ΡΗΟΙ, ὅντιν. Φιλοῦργος. 

ΑΝΈΟΡ. ΒεκΚΚ, ρ. 315, 20,7) ] ΞΎΝΕΒΙΥΝ" ἀδ οαἰαϊτα 19 

Ρ. 83.ΑᾺ. ὅμοιον εἰ καὶ Φιλέας ᾿Ανδοκίδην ἱεροσυλίας 

ἐζτράψατο, ὥσπερ οὐκ αὐτὸς ὧν ὁ τῆς θεοῦ τὸ γτορ- 

γόνειον ἐξ ἀκροπόλεως ὑφελόμενος. (ὅν. ὅμοιον. 

Φιλέας.) || αἱ οἴ, ΕΥΒΤΑΤΗΙΝΒ δά Οά, λ, 634 τὸ τορτόνειον, 

εἴδωλόν τι αὐτὸ Γοργόνος. ἀνακείμενον ᾿Αθηνᾷ ΠΤ ο- 

λιάδι, οὗ χρῆσις ἐν τῶ “τῆς θεοῦ --- ὑφελόμενος". 

[οὐβίϊαη μᾶθο απί δά Ῥοϊ]ϊδάθη) βρεοΐθηϊς (οἵ, δὰ ς, 26, 35) 

δαὶ δα οἸἱρθαπὶ (οἴ, δὰ πὶ, 44). ὃ 

Νίκη] Ἐξερὰβ. βδουὶβ π᾿ ἩΗφοδίςοιροάο ϑβοπιδίϊβ 43 

ἃ. 4287 δαάϊ(ι5 εδὲ στέφανος χρυσοῦς ὃν ἣ Νίκη ἔχει" 

σταθμὸν τούτου ΚΒΔΔ (ΟἸΑ. 1, 149, 8), σαΐπ5 πιοηζο 

Πί ἀϑήητ6 δὰ δηπιῖὴ 405,4. ἱπάθ δ ἱπθιιπίθ βϑάθοι]ο “παγίο 

Ραββί σοΙηηθπποσαῖσ στέφανος χρυσοῦς ὃν ἡ Νίκη 

ἔχει ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἡ ἐπὶ τῆς χειρὸς τοῦ ἀγάλματος 

τοῦ χρυσοῦ, ἄσταθμος ((ΙΑ. 11. 649. ὅ5τ1. ΙΝ, 2, 6526. 

1 652,2; 'ος (654; ἃν 23. 658. 667: 710. .727}" 5:1 

ἄστατος (11, 6θ6ο. 674). ρταβίοσεα ἰη Ῥασΐβεποηθ ἂρ 

ΕΟΔ6ΠῚ ἴδθσθ ἰβπροῦθ τϑοθπβοπίαγ πέταλα θαλλοῦ χρυσᾶ 

τέτταρα ἀπὸ τοῦ στεφάνου ὃν ἡ Νίκη ἔχει ἡ ἐπὶ 

τῆς χειρὸς τοῦ ἀγάλματος: σταθμὸν τούτων ΓΈ! 

(ΟΙΑ. 1ΠΠ, 645. 646. 656. 675), εἴ. [λημνί]σκω δύο [καὶ] 

θαλλὸς χρυσοῦ[ς πετάλω]ν τεττάρων σταθμ]ὸν [τ]ού- 

τῶν ΔΛΑΔΙΠΙ ΘΕΑ͂Σ τὺ αδε: τοῦ τ 8 Ὑ74[}ν τ 1.6. 

τηοϑίῃ. 22, 70. [[- ΤΘΕΜΟΒΤΗΒΝΕΝ 24, [21 ΟἸΠῚ 5.0 ΠΟ]ΪῸ 

π. δ ς, 22, 22. [[ ῬΙΙΝΙΥΒ 96, 19 (Δἀ τ. 41) ΚΧείογέα 

2γαεοίῤτεο »εἰγαῦηϊ, 1 ΑΒΈΙΑΝΥΕ ἀΐδβ5. Ἐρίοϊ. 2, 8, 20 

καὶ ἡ ᾿Αθηνᾶ ἡ Φειδίου ἅπαξ ἐκτείνασα τὴν χεῖρα 

καὶ τὴν Νίκην ἐπ᾽’ αὐτῆς δεξαμένη ἕστηκεν οὕτιως 

ὅλῳ τῷ αἰῶνι. 

χείρ] ΘΚΕΘΟΕΙνΒ ΝΑΖΙΑΝΖ. ΟΔΥΠῚ. 1, 2, 10, 863 43} 

Καὶ Φειδίᾳ τὰ παιδίκ᾽ ἐν τῷ δακτύλῳ Τῆς Τ͵]αρθέ- 

νου γραφέντα “Ταντάρκης καλός, (εἴ. ΟἼΕΜ. ΑΤῈ- 

ΧΑΝΡΉ. Ρτοίγ, 53. ο. 5080 ]1ο,) 

δόρυ] ΑΜΡΕΙΙΥΒ ᾿ἴ0.. ΠισπιοΥ, 8, 10 ἐζφα ἅεα 43} 

λαδεί ἀαξέανε ὅ(ε σγαηγείγε, 1 ῬΤΙΝΙΝΕ 956, το (Δα τ. 41) 

σμῶ ἔῤδα ετεσῥτάε ἀπγεέαρε σῤλήγιρε,ε, 

πόδες) ῬΙΙΝΙΥΒ 36, 18 (δα ἃ, 41) ἠὲ φοἱεὶς 43}}ἘἘ 

1αῤηίμαγτερε εὐ (εγέατεγογτνε (αἰ»εϊσαέϊογιο5). 1 ῬΟΙΤΥΧ 

7, 92 Τυρρηνικά’ τὸ κάττυμα ξύλινον τετράγωνον, 

οἱ δὲ ἱμάντες ἐπίχρυσοι σανδάλιον γὰρ ἦν, ὑπέδησε 

δ᾽ αὐτὸ Φειδίας τὴν ᾿Αθηνᾶν. 

ἀσπίς (εἴ. ἰαῦ. ΚἼΧΊΧΥΤΙ, 7---10}] ΟΙΔΑ. 11, 652 44 

(α. 3987), 8, 2 ἱπίοσ. ἐπέτεια ΗἩοαςοπιρεαϊ δπιιπιε- 

ταῖυσ γοργόνειον χρυσοῦν ὑπάργυρον ἀπὸ τῆς ἀσπί- 

δος τῆς ἀπὸ τοῦ ἕδους. εἴ, ΟἿΑ, 1, 660 (α. 390,89), 

53. 661, 23. [| ἱπά6 ἃ δῆπο ἴβσβ 370 ἴῃ (αι }5. απᾶ6- 

βίοσιπη Μίπογιδθ σϑοθηβθηῖγ χρυσίον ἐπίτηκτον ἀπὸ 

τῆς ἀσπίδος, σταθμὸν σὺν τῷ ἀϊ[ργυρίῳ - -]. ἕτερον 
μ 



θο 5ΤΑΤΥ ΑΕ ἘΒΝΈΝΕΑΕ ΟἸΙΡΕΥΘ ΕΤ ΒΑΘῚ5 

(24) ἔστι δὲ τῷ βάθρῳ τοῦ ἀγάλματος ἐπειργασμένη ἸΤανδώρας γένεσις. πεποίηται δὲ Ἡσιόδῳ τε καὶ 4Ὁ 
»Χ 

ἄλλοις ὡς ἣ Πανδώρα γένοιτο αὕτη γυνὴ πρώτη᾽ πρὶν δὲ ἢ γενέσθαι ΤΠΤανδώραν οὐκ ἦν πω 

γυναικὼν γένος. 

40 πρὶν --- γένος οπι. 1.ἃ 

ἐπίτηκτον [χρυσίον, σταθμὸ]ν ΕΕΕΕΙΓ ἕτερον χρυσίον 

ἐπίκτητον ἀπὸ τῶν] ἀκρωτηρίων, στ[αθμὸν - -]7" 

ἕτερον χρ[υσίον ἐπίκτητον, σταθμὸν σὺν τῷ] ἀργυ- 

ρί[ῳ - - (ΟἸΑ. 11, 698 (4. 350,49), ΠῚ, 31 5644. (0]]. 679, 

1, 32. 738, 4). ἱποδγίϊπιβ πὰπὶ μὰς ρεγίποαὶ ὙοΟρΥό- 

νειον ἀσπίδος" ἐπίτηκτα ἐπάργυρα (5Ξἴιις ὑπάργυρα), 

σταθμὸν ΗΗΗΠ -- ἰπ Ἡεδοδίοιηρθάο βοπιδίαπὶ ((ἸΤΑ, 

ΤΕ 6ός, ΤΙ. 6δθό, 11." 667. (8. .5854), 4.5). .}}" ἀσπὶς 

ἐντελήξ ΟΙΑς τίν ισεθν (5. 39} 50). 6..ὄ ὕ.εἢ. ΔῈΝ ἀὰι ἢ} 

ΡΙΑΝΙΝΒ 36, 18 (δὰ τ. 41) 2γ1 σομείο “τη α φογιτεηι ῥγοο- 

ἐίβεῦε ἦρε ἐπεηιοδοογιίο αιδιίξπε, ἦγε ῥαγήπαε οἰμδαάδηε σογι- 

εαπα ῥαγίε ἀεογηεε εὐ Οἱ ἐξ ατνι ἕτερ αϊριτοαΐίογιες, ἰ ΤΌῈΜ 

35, 54 ονρε εἰ λίάίαγε ἐῤδιέηε ἐγιτίο ῥιοέογενε γμῖδδε 

ἐγαάαΐιγ, εἰῥειενιψιε Αἐλεγιῖς αὖ δο ῤίςεέτενε, [ ῬαΑν- 

ΒΑΝΙΔΝ 1, 17, 2 πεποίηταί σφισιν ὁ πόλεμος οὗτος 

(ὁ πρὸς ᾿Αμαζόνας) καὶ τῇ ᾿Αθηνᾷ ἐπὶ τῇ ἀσπίδι. ᾿ 

)1᾽0 ΟἨΒΎΒΟΒΎ. 12, 6 ΤΠΤερικλέα καὶ αὑτὸν λαθὼν 

ἐποίησεν (ΡΒ άϊ45) ὥς φασιν ἐπὶ τῆς ἀσπίδος. ᾿ 

ΡΙΥΤΑΒΚΟΗΥΑ Ῥεσ. 31 (δὰ υ. 35 5: εχ.) ἡ δὲ δόξα τῶν 

ἔργων ἐπίεζε φθόνῳ τὸν Φειδίαν, καὶ μάλισθ᾽ ὅτι τὴν 

πρὸς ᾿Αμαζόνας μάχην ἐν τῇ ἀσπίδι ποιῶν αὑτοῦ {τε 

τινὰ μορφὴν ἐνετύπωσε πρεσβύτου φαλακροῦ πέτρον 

ἐπηρμένου δι᾽ ἀμφοτέρων τῶν χειρῶν καὶ τοῦ ΤΤερι- 

κλέους εἰκόνα παγκάλην ἐνέθηκε μαχομένου πρὸς ᾿Αμα- 

ζόνα. τὸ δὲ σχῆμα τῆς χειρὸς ἀνατεινούσης δόρυ 

πρὸ τῆς ὄψεως τοῦ Περικλέους πεποιημένον εὐμη- 

χάνως οἷον ἐπικρύπτειν βούλεται τὴν ὁμοιότητα παρα- 

φαινομένην ἑκατέρωθεν. ὁ μὲν οὖν Φειδίας εἰς τὸ 

δεσμωτήριον ἀπαχθεὶς ἐτελεύτησε νοσήσας κ. τ. λ. ἢ 

ΟἾΟΘΒΕΟ Τυβο, ἀΐβρ. 1, 34 σε φιιά ῥοείας ξ οῤίβεος ῥοεέ 
"πογΐορε γπιοδιίαγε τεοἐπγεί, φεϊά φρ Ῥλίάίας ̓  (ἀϊδιϊηχῖς 

ΜίοβμδθΙῖβ ᾿αγέλ. Ὁ. 365) στεῖ οἐγείζερε σῤεσίορε ἐροζμδε ἔγὲ 

εἴμεῤεο Μῆώιογμαθ, σιερε ἐγιϑογίδεγε ζ»ονηθνι) γεογε ἐϊοόγ δέ 

(ποριόε ἰπ5. ΕΤ Θβίϊα5. γογεθγε ἐϊρογεί ἸϑοδαζΖε δὰ Δ  ποκεὶ- 

τηδπηῖ γλε ΝῚ, 2 Ρ. 117). φιείαῖ πορέγι ῥλϊϊοσοῤἧΐῇ 

γΙΟΤ1716 .«.. | ΙῬῈΜ ἀδ οτγαῖ. 2, 73 οἰψιεῖς ἐἰίαρα ἀγέφρι 

(οτγαϊοτίαπι) εον»εῤγελεγιαογιέ, μὲ ἑαριφέαε βλίάίας Μὰ 

γεγας σὐργηηι ἐγήεεγε ῥοσοτέ, πογε σαρι φιεογμασ»εοαηνε, 

δ) ἐγι εἰΐῥεο ἑάορε αγήΐγεχ, »εέρογα {ἰία οῤέγα γαζονε 

ἀΐδεαί ἰαδογαδιίέ, | ἸΌῈΜ οταῖ. 234 σἴψιος »ιαρις αἷό- 

ἐσοέαγιέ φοἰμέα, ϑεψιαρίμν δὰ βαγιθ, ηιοΐο οἷς τεέ, σχιεῖς 

Ῥλίάιαε εἰπέβειερε αἰ ἐδ δοίιμεεν ἐέ, σοἰοεα  ἐογεῖς περε θοῦ σαν 

φέοίφνε σιεδέιείοεγ τί, πον σἰπιρἐογερε ορέγιενε τεερεεςἑαΐέδνες 

Ι ΑΙΒΕΙν. ΜΑΧ. δ, 14, 6 ῥλιέάίαθ σξεσμεέμες ἐχθρεβέμενε, 

χεΐ οὐΐῥέο Μώιέγασ ἐὐρίονε σαν ἐμοίμσι, φιέα ξογε- 

ταρέσα ἰοία οῤεγίς εορμἐϊψαίίο τοἰμογεέμγ, 11 [ΔΕΙΒΤΟΤΊ,) 

ἀς πιασπᾶο ὁ φασὶ δὲ καὶ τὸν ἀγαλματοποιὸν Φειδίαν 

κατασκευαζόμενον τὴν ἐν ἀκροπόλει ᾿Αθηνᾶν ἐν μέσῃ 

τῇ ταύτης ἀσπίδι τὸ ἑαυτοῦ πρόσωπον ἐντυπώ- 

σασθαι καὶ συνδῆσαι τῷ ἀγάλματι διά τινος ἀφα- 

νοῦς δημιουργίας, ὥστε ἐξ ἀνάγκης, εἴ τις βού- 

λοιτο αὐτὸ περιαιρεῖν, τὸ σύμπαν ἄγαλμα λύειν τε 

καὶ συγχεῖν. (οἴ, ἀδ πιῖγαθ. διιβοι!ῖ, 155.) ΑΡΥΠΕΙΥΒ 

ἀθ πῦπάο 32 ῥάϊάιαγε εἰίιερη, ψιέεηε πείογενε ῥγοδτερε 

γπεῖδδο ἐγααιΐ γπϑήηοῦα, τε {δ τε εἰΐῤῥεο δύογεαξ 

ψιέαες ἀγοϊδιες Αἀἐλεγιϊογιδέερ ῥγαεσίαοέ ογῖς {5 (ἰπβογαϊς 

ΜΊοΒδο] 5 αγίέλ, Ρ. 269) εὐνεεζειεαένενιε σοϊέζραδδο τέα τεΐ, 

δίχεῖς οἱΐρε αγέϊβεϊς τεοέμπείσεοί ἐχίμαε ἐρεα ίγονε 5θρα- 

γαγε, δοίμέα σογεῤαρο δύρετείαεγε ἐοέϊεες ἔγισοϊιενεϊίας ἐμέθν- 

ἐγεί.  ΑΜΡΕΙΙΥ͂Β Π10.. τηϑπηοσ. 8, 10 “ἐλεγεῖς ΜὮύπογιεας 

αεες γιοδιϊίς, πές αὐ σἰμεδίγαρε εἰΐῥες ἀῤῥοκίέις, 

φιεοη αϊριέο ἐαρ τέ; μ χηέο εἰέῤεο »ιεάϊο 7) α εἄα ἐξ 

εδέ ἐριαρὸ τία εσοἰϊοςαέα, φαηε δίψιεῖς ὡρπμαρίποος 6 εἰΐῤῥεο 

τε ἐοίϊεγε, ῥεγεαΐ (Μ ΠΟ ΔΕΙ 5 : 2εγ εξ οοά.) ἐοέτερνε οῤτες ; 5οπεξ- 

ἐπ} ἐγιΐνε δίργαώμ, 1 ῬΑΥΒΑΝΙΑΒ 10, 34, 8 τὸ ἄγαλμα 

(Δΐπογιαθ Ούάπαθας ρτῖορε ἘΕΠαΐθβαπι) ἐποίησαν μὲν καὶ 

τοῦτο οἱ ἸΤολυκλέους παῖδες (Τἰπιοοϊε5 εἰ ΤΊπΙΔΥ οἰ 465), 

ἔστι δὲ ἐσκευασμένον ιὡς ἐς μάχην, καὶ ἐπείργασται 

τῇ ἀσπίδι τῶν ᾿Αθήνησι μίμημα ἐπὶ τῇ ἀσπίδι τῆς 

καλουμένης ὑπὸ ᾿Αθηναίων ἸΠαρθένου. 

δράκων] ῬΙΥΤΑΒΟΗΥΕ ἀκ 15. εἴ Οϑἰν. 76 τῷ 41" 
τῆς ᾿Αθηνᾶς (ἀγάλματι) τὸν δράκοντα Φειδίας παρέ- 

θηκε, τῷ δὲ τῆς ᾿Αφροδίτης ἐν Ἤλιδι τὴν χελιύνην, 

ὡς τὰς μὲν παρθένους φυλακῆς δεομένας, ταῖς δὲ 

γαμεταῖς οἰκουρίαν καὶ σιωπὴν πρέπουσαν. {|| Οἵ. 8Ἐπ- 

ὙΠ δα Ψεῖρ. Αθῃ, 2, 227 εἰῤῥείψιεο σεῦ ογδξ ἐεφιενεέιε») 

τό "μαχώνπᾳ ῥαῦξ ἐη σρίγανε εοἰέξεία ἀπέε ῥφάάες ἕξ, 

εοἶία τπογὸ σερε σα ῤεξίδιες ὀγεσέϊς ῥοδέ εἰέβειενε, τὰ ἐσέ 

ἐγ δεμέιερε οὐ οὐρμπεέαεγερε ἄεαε, ἐαέεδαγεέ, τὸ ἐσὲ ἐπ 

ἐερεβίο Ἐγδὲς Αονπαθ. 

βάθρον] [πὰ ιταάϊιϊοπῖὶθαβ αυδοβίοσαση Μιπογαδς 

Ρτϊπιιπὶ ἃ. ἴεσε 370. στϑοθαβοῖισ κρανίδιον μιϊκρὸν ἀπὸ 

τοῦ βάθρου] παρειὰς χρυσᾶς ἔχον καὶ] λόφον ἐλε- 

φί[άντινον) (ΟἸΑ. 11, 676, 40), ῬδΆΠο ροβὲ κ[ρ)]α[ν} [δ)ιον 

μικρὸν [ἐπίχρυϊ]σον ἀπὸ τοῦ βάθρου παρειὰς οὐκ 

ἔχον᾽ πρὸς τῶι τοίχ]ωι τίο]ῦτο πρόσκειται (11, 701 

(8. 344.3),ὄ ΠΠ, ὅο. 708 (8. 341,0), 10). Ρτδδΐεσθα ἃ. 398,7 
οοπιπιδιιοσαῖυσ χρυσίον τὸ ἀπὸ τοῦ βάθρου τοῦ 

ἀγάλματος (ΔῈ 18). || [βάθρον ἐντελές ΟΙΑ. πι, 

710 (321|0), 6. οἵ. ΔῈ 17.}} ΡΩΝΙΥ͂Β 36, τὸ (δὰ ἃ. 41) 

ἐμ δας φηοί εαεέαέιε ἐσέ (δαπάονας “ἐπέξεν ἀῤῥεὲ- 

ἐαηε) ἰδὲ αὐδεενιέ πασοόηἐ ΧΧ πιωμόγο, (οἴ, ἀν. ΧἼΉΠ.) 

Ι ΤῊΒΜΙΒΤΙΥΒ οὐ, 25. Ρ. 309 Ὁ, ἀλλ᾽ εἰ καὶ σφόδρα ἣν 

σοφὸς ὁ Φειδίας ἐν χρυσιὺ καὶ ἐλέφαντι μορφὴν ἐπι: 
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Ἐνταῦθα εἰκόνα ἰδὼν οἶδα ᾿Αδριανοῦ βασιλέως μόνου, καὶ κατὰ τὴν ἔσοδον Ἰφικρά- (24) 

τους, ἀποδειξαμένου πολλά τε καὶ θαυμαστὰ ἔργα. 

50 Τοῦ ναοῦ δέ ἐστι πέραν Ἀπόλλων χαλκοῦς, καὶ τὸ ἄγαλμα λέγουσι Φειδίαν ποιῆσαι" ὃ 

Παρνόπιον δὲ καλοῦσιν, ὅτι σφίσι παρνόπων βλαπτόντων τὴν γῆν ἀποτρέψειν ὁ θεὸς εἶπεν ἐκ 

τῆς χώρας. καὶ ὅτι μὲν ἀπέτρεψεν ἴσασι, τρόπῳ δὲ οὐ λέγουσι ποίῳ. τρὶς δὲ αὐτὸς ἤδη πάρνο- 

πας ἐκ Σιπύλου τοῦ ὄρους οὐ κατὰ ταὐτὰ οἶδα φθαρέντας, ἀλλὰ τοὺς μὲν ἐξέωσε βίαιος ἐμπε- 

σὼν ἄνεμος, τοὺς δὲ ὕσαντος τοῦ θεοῦ καῦμα ἰσχυρὸν καθεῖλεν ἐπιλαβόν, οἱ δὲ αἰφνιδίῳ ῥίγε! 

55 καταληφθέντες ἀπώλοντο. τοιαῦτα μὲν αὐτοῖς συμβαίνοντα εἶδον. 

Ἔστι δὲ ἐν τῇ ᾿Αθηναίων ἀκροπόλει καὶ Περικλῆς ὁ Ξανθίππου καὶ αὐτὸς Ξάνθιππος, 25 

ὃς ἐναυμάχησεν ἐπὶ Μυκάλῃ Μήδοις" ἀλλ᾽ ὁ μὲν Περικλέους ἀνδριὰς ἑτέρωθι ἀνάκειται, τοῦ δὲ 

Ξανθίππου πλησίον ἕστηκεν ᾿Ανακρέων ὁ Τήιος, πρῶτος μετὰ Σαπφὼ τὴν Λεσβίαν τὰ πολλὰ 

ὧν ἔγραψεν ἐρωτικὰ ποιήσας καί οἱ τὸ σχῆμά ἐστιν οἷον ἄδοντος ἂν ἐν μέθῃ γένοιτο ἀνθρώπου. 

51 ἀποστρέψειν εἰ 52 ἀπέστρεψεν [ἰΡτὶ ποπημ}}} [ 54 ῥεῦμα ΙΔππ | 55 αὐτὸς ΔΊ ΕΒ] εγ (1885) Ρ. 331. ἢ 
2 ἀλλ᾽ --- ἀνάκειται 56ο]υβὶς ΙΔΠπ, 40 ἴρβο Ῥαιβαηΐα ἰἴπ τηδύσίηθ δάάίία ραΐαὶ Θομαθασὶ ἴῃ τιεγϑίοημς (σουπηδηῖοα; δἱ οἵ, 
2, 1ὸ, 1. 3, 26, 4 λίθου δέ ἐστιν ᾿Ασκληπιοῦ τε ἄγαλμα καὶ Ἰνοῦς (ασοῦς) ἑτέρωθι 

45 

47 

475 

δείξασθαι θείαν ἢ ἀνθρωπίνην, ὅμως χρόνου γε ἐδεῖτο 

καὶ σχολῆς πλείονος εἰς τὰ ἔργα. λέγεται οὖν, ἡνίκα 

ἐδημιούργει τὴν ᾿Αθηνᾶν, οὐδὲ εἰς τὴν κρηπῖδα τῆς 

θεοῦ μόνην ὀλίγου χρόνου καὶ πόνου προσδεηθῆναι. 

Π  ΟΥΑ ἀρ 654, 6. 660 (8. 390180), 52. 661, 22 ἴῃ 

ἨἩεοδίοπιρθάο βεπιδπία εἷἱλικτῆρες, δακτυλίω χρυσὼ 

δύο, διάλιθον, χρυσᾶ ταῦτα ἐπὶ τοῦ βάθρου, 

ἄστατα. 

Ἥ σίοδος] ορρΡ. 60 564. Βεον. 570 564. 590. 

αἰ τἴπηα δία βίδίιδθ) ΖΟΒΙΜΥΗ 4, 18 (ΔΑ 241) 

Νεστόριος ἐν ἐκείνοις τοῖς χρόνοις (4. 375) ἱεροφαντεῖν 

τεταγμένος... εἰκόνα τοῦ ἥρωος (Δ ΟΒ11115) ἔν οἴκῳ 

μικρῷ δημιουργήσας ὑπέθηκε τῷ ἐν Τ]αρθενῶνι καθι- 

δρυμένῳ τῆς ᾿Αθηνᾶς ἀγάλματι, τελῶν δὲ τῇ θεῷ τὰ 

συνήθη κατὰ ταὐτὸν καὶ τῷ ἥρωι τὰ ἐγνωσμένα οἱ 

κατὰ θεσμὸν ἔπραττε. [[ ΜΆΑΞΚΙΝΥΒ ἃ, ῬτΟΟΙΐ (4αὶ ἀερὶς 

ΑΙΒοπῖβ ἂὉ δππὸ [εγε 430 δὰ δηπιπὶ 485) 30 (ΑΑ 247) 

ὅπως αὐτὸς (Ρτοο].5) καὶ αὐτῇ τῇ φιλοσόφῳ θεῷ 

προσφιλὴς ἐγένετο. .. καὶ αὐτὴ ἡ θεὸς ἐδήλωσεν, 

ἡνίκα τὸ ἄγαλμα αὐτῆς τὸ ἐν ΤΤαρθενῶνι τέως ἵδρυ- 

μένον ὑπὸ τῶν καὶ τὰ ἀκίνητα κινούντων μετε- 

“ἍἌλις (Αλαιεύς Απιαβαει5)" τούτου γραφὴν ἰδεῖν ἔστι 

καὶ ἐν τῶ ναῶὼ τῷ μεγάλῳ τῆς ᾿Αθηνᾶς. ς 

᾿Ιφικράτης] ΠΕΜΟΒΤΗΒΝΕΝ 23, 130 χαλκῆς 48 

εἰκόνος οὔσης παρ᾽ ὑμῖν Ἰφικράτει. [ὦ ΑΈΒΟΗΙΝΕΝ 

3, 243 πυθοῦ παρ᾽ αὐτῶν, διὰ τί τὰς δωρεὰς αὐτοῖς 

ἔδοσαν καὶ τὰς εἰκόνας ἔστησαν. ἅπαντες γὰρ ἅμα 
σοι ἀποκρινοῦνται ὅτι... Ἰφικράτει δὲ ὄτι μόραν 

Λακεδαιμονίων ἀπέκτεινε (ἃ. 392). [[[ἴωΠΙΟΝΎΒΙνκ ΗΑΙΠΟ. 

46 Τιγβία 12 πολλοὺς ἤδη τῶν ἀναφερομένων εἰς αὐτὸν 

λόγων... εὗρον οὐκ ὄντας Λυσίου. ὧν ἐστὶ καὶ ὁ 

περὶ τῆς ᾿Ιφικράτους εἰκόνος (Δάιιοετβιβ Ἡδυμηοάϊαπι) 

μετὰ γὰρ ᾿Αλκισθένην ἄρχοντα (Ο]. 102, 1 ΞΞ 

3721}, ἐφ᾽ οὗ τὴν εἰρήνην ᾿Αθηναῖοί τε καὶ Λακε: 

δαιμόνιοι καὶ βασιλεὺς ὥμοσαν, ἀποδοὺς τὰ στρατεύ- 

ματα Ἰφικράτης ἰδιώτης γίνεται, καὶ τὸ περὶ τῆς 

εἰκόνος ἦν τότε, ἔτεσιν ἑπτὰ πρότερον τῆς γραφῆς 

τετελευτηκότος Λυσίου, πρὸ τοῦ συντάξασθαι τοῦτον 

τὸν ἀγῶνα ᾿ἸΙφικράτη. [ἰ ΑΠΙΒΤΟΤΕΙΕΒ τῇδί, 2, 23 

᾿Ιφικράτης ἐν τῇ πρὸς Ἁρμόδιον ὅτι “εἰ πρὶν ποιῆσαι 

ἠξίουν τῆς εἰκόνος τυχεῖν ἐὰν ποιήσω, ἔδοτε ἄν᾽ 

ποιήσαντι δ᾽ ἄρ᾽ οὐ δώσετε; κ. τ. λ. 

φέρετο. ἐδόκει γὰρ τῷ φιλοσόφῳ ὄναρ φοιτᾶν παρ᾽ πάρνοπες] Οἵ, ἩΕΒΥΟΗΙνα καταχήνη᾽ ...51 

αὐτὸν εὐσχήμων τις γυνὴ καὶ ἀπαγγέλλειν ὡς χρὴ ὑπὸ ΤΙεισιστράτου καλαμαίᾳ ἐμφερὲς ζῷον ἀπὸ τῆς 

τάχιστα τὴν οἰκίαν (οἴ, Δ4 ς, 21, 23) προπαρασκευά- ἀκροπόλεως προβεβλημένον, ὁποῖα τὰ πρὸς 

ζειν᾽ “ἡ τὰρ κυρία ᾿Αθηναίς" ἔφη “παρά σοι μένειν βασκανίαν, || Οἵ κα ο; 21, 12. 

ἐθέλει". [| Οἵ, ῬΑΒΒΙΟ 5, ΡΗΠΠΙΡΡῚ ΕΡΙΒΟ. ΗΒΙΑΟΙ, ο, δ ἑτέρωθι) Οἵ, ς. 28, 1ο. 2 

αγοιέ εἰ αγγιαία 77ύιογηεα, γε λι14 τανε Ο᾽ογρογιειεγε ῥεοίτες 

γι. ἐἰεγεγια 116. ήοήεγαίης 5 ογιᾶογ αγϑηογ γι, τη16 γι 

ἡγιγ εχ οἱ ρέγιοα ἐγασίασ5εί, 

γραφαί] ΡΑΥΒΑΝΙΑΒ 1, 1, 2 φαίνονται οἱ 

παῖδες οἱ Θεμιστοκλέους καὶ κατελθόντες καὶ γραφὴν 

ἐς τὸν ἸΤαρθενῶνα ἀναθέντες, ἐν ἣ Θεμιστοκλῆς 

ἐστὶ τεγραμμένος. [[ϊΘΤΡῈΜ 1, 37, 1 μετὰ δὲ τοῦ 

Κηφισοδώρου τὸ μνῆμα τέθαπται μὲν “Ἡλιόδωρος 

᾿Ανακρέων)] ΟΥ, ΤΜΒΟΝΙΑΒ. ΤΑΒΕΝΤΙΝΥΚ δη- 3 

180], Ῥα], ἂρρ. ῬΙίαῃ, 306 ἸΤρέσβυν ᾿Ανακρείοντα χύδαν 

σεσαλαγμένον οἴνῳ Θάεο δινωτοῦ { στρεπτὸν (στε- 

πτὸν Ἠδξεγπς γραπτὸν Μείποϊς6) ὕπερθε λίθου, Ὡς ὁ 

γέρων λίχνοισιν ὑπ᾽ ὄμμασιν ὑγρὰ δεδορκιὺς Αάχρι 

καὶ ἀστραγάλων ἕλκεται ἀμπεχόναν" ὃ Δισσῶν δ᾽ ἀρβυ- 

λίδων τὰν μὲν μίαν οἷα μεθυπλὴξ ὥλεσεν, ἐν δ᾽ ἑτέρᾳ 

ῥικνὸν ἄραρε πόδα, Μέλπει δ᾽ ἠὲ Βάθυλλον ἐφίμερον 
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Γυναῖκας δὲ πλησίον Δεινομένης Ἰὼ τὴν Ἰνάχου καὶ Καλλιστὼ τὴν Λυκάονος πεποίηκεν, δ 

αἷς ἀμφοτέραις ἐστὶν ἐς ἅπαν ὅμοια διηγήματα, ἔρως Διὸς καὶ Ἥρας ὀργή, καὶ ἀλλαγὴ τῇ μὲν 

ἐς βοῦν, Καλλιστοῖ δὲ ἐς ἄρκτον. 

8 Πρὸς δὲ τι τείχει τῷ νοτίῳ Γιγάντων οἱ περὶ Θράκην ποτὲ καὶ τὸν ἰσθμὸν τῆς 

Παλλήνης ὥκησαν, τούτων τὸν λεγόμενον πόλεμον, καὶ μάχην πρὸς ᾿Αμαζόνας ᾿Αθηναίων, καὶ τὸ 

Μαραθῶνι πρὸς Μήδους ἔργον, καὶ Γαλατῶν τὴν ἐν Μυσίᾳ φθορὰν ἀνέθηκεν Ἄτταλος, ὅσον τὸ 

τε δύο πηχῶν ἕκαστον. 

Ἕστηκε δὲ καὶ Ὀλυμπιόδωρος, μεγέθει τε ὧν ἔπραξε λαβὼν δόξαν καὶ οὐχ ἥκιστα 

τῶ καιρὼῶὼ, φρόνημα ἐν ἀνθρώποις παρασχόμενος συνεχῶς ἐπταικόσι καὶ δι᾽ αὐτὸ οὐδὲ ἕν χρηστὸν 

3 οὐδὲ ἐς τὰ μέλλοντα ἐλπίζουσι. τὸ γὰρ ἀτύχημα τὸ ἐν Χαιρωνείᾳ ἅπασι τοῖς Ἕλλησιν ἦρξε κακοῦ 
καὶ οὐχ ἥκιστα δούλους ἐποίησε τοὺς ὑπεριδόντας καὶ ὅσοι μετὰ Μακεδόνων ἐτάχθησαν. τὰς ι5 
μὲν δὴ πολλὰς Φίλιππος τῶν πόλεων εἷλεν, ᾿Αθηναίοις δὲ λόγῳ συνθέμενος ἔργῳ σφᾶς. μάλιστα 
ἐκάκωσε, νήσους τε ἀφελόμενος καὶ τῆς ἐς τὰ ναυτικὰ παύσας ἀρχῆς. καὶ χρόνον μέν τινὰ 
ἡσύχασαν ᾿Αθηναῖοι Φιλίππου βασιλεύοντος καὶ ὕστερον ᾿Αλεξάνδρου τελευτήσαντος δὲ ᾿Αλεξάνδρου 
Μακεδόνες μὲν βασιλεύειν εἵλοντο ᾿Αριδαῖον, ᾿Αντιπάτρῳω δὲ ἐπετέτραπτο ἣ πᾶσα ἀρχή, καὶ ᾿Αθη- 
γαίοις οὐκέτι ἀνεκτὰ ἐφαίνετο εἰ τὸν πάντα χρόνον ἔσται ἐπὶ Μακεδόσι τὸ Ἑλληνικόν, ἀλλ᾽ αὐτοί 30 

4 τε πολεμεῖν ὥρμηντο καὶ ἄλλους ἐς τὸ ἔργον ἤγειρον. ἐγένοντο δὲ αἱ μετασχοῦσαι πόλεις Πελο- 
ποννησίων μὲν Ἄργος, Ἐπίδαυρος, Σικυών, Τροιζήν, Ἠλεῖοι, Φλιάσιοι, Μεσσήνη, οἱ δὲ ἔξω τοῦ 
Κορινθίων ἰσθμοῦ Λοκροί, Φωκεῖς, Θεσσαλοί, Κάρυστος, ᾿Ακαρνᾶνες ἐς τὸ Αἰτωλικὸν συντελοῦντες. 
Βοιωτοὶ δὲ Θηβαίων ἠρημωμένην τὴν γῆν τὴν Θηβαίδα νεμόμενοι δέει μὴ Θήβας αὖθις ᾿Αθηναῖοί 
σφισιν ἐποικίζωσιν οὔτε ἐς τὴν συμμαχίαν ἐτάσσοντο καὶ ἐς ὅσον ἧκον δυνάμεως τὰ Μακεδόνων 35 

(25) 

Ι0 ὅσον τε Ῥοῖβοη: ὅσον γ1ε οοάϊοε5 ! δύο] 4΄ ἘΡείετβεῃ ἄνθη, έέλ. τ8ος 
Ρ. 127 ἢ. 3; δἂἵ οἵ. ϑοδυθατὶ Ζειοελγ, ΑΚ Α411.- Το. 836 Ρ. 102 βεηᾳᾳ. 13 τῷ καιρῷ ΒεκΚΙΚοΥ: τῶν καιριὼν οοάϊοεβ. 
ἐν καιρῷ φρόνημα ἀνθρώποις Βταιδε οὈβοχιαίι, οὐἱῖ, ἀθ ααϊδιιά, ἰος. Ῥᾶῦβ. Ρ. 4 ! 15 προδόντας (οὔεῖ Μποπιοβ. 
ἢ. 53. ΧΠ ρΡ. 56 | κατὰ 1 Ῥοτχίζοηϊιι5 δὰ Αδαμ, πᾶῦ, Εἰβῖ, ὅ, 1 [ 24 Θηβῶν Απιαβδειβ ἱ ἠρημωμένην ϑεδιθατί: 
ἠρημιυμένων οοάϊοο5 

9 τοῦτον οοάϊοε5. αἰϊψυοι | 

Διόνυσος ἐκσεισθεὶς εἰς τὸ θέατρον κατηνέχθη" 

προσῳκείου δὲ ἑαυτὸν ᾿Αντιώνιος.. Διονύσῳ κατὰ 

τὸν τοῦ βίου ζῆλον, ὥσπερ εἴρηται, Διόνυσος νέος 

ἠὲ Μεγιστέα, Αἰωρῶὼν παλάμᾳ τὰν δυσέρωτα χέλυν. 

᾿Αλλά, πάτερ Διόνυσε, φύλασσέ μιν οὐ γὰρ ἔοικεν 

10 Ἐκ Βάκχου πίπτειν Βακχιακὸν θέραπα. || ΙΡῈΜ 

-" 

ἴ014. 307 Ἴδ᾽ ὡς ὁ πρέσβυς ἐκ μέθης ᾿Ανακρέων Ὑπε- 

σκέλισται καὶ τὸ λῶπος ἕλκεται Ἐσάχρι γυίων" τῶν 

δὲ βλαυτίων τὸ μὲν Ὅμως φυλάσσει, θάτερον δ᾽ ἀπώ- 

λεσεν. ὃ Μελίσδεται δὲ τὰν χέλυν διακρέκων Ἤτοι 

Βάθυλλον ἢ καλὸν Μεγιστέα. Φύλασσε, Βάκχε, τὸν 

γέροντα μὴ πέσῃ. || ΕΝΘΒΕΝΕΒ ἰδῖά, 3208 Τὸν τοῖς 

μελιχροῖς Ἱμέροισι σύντροφον, Λυαῖ᾽, ᾿Ανακρείοντα 

Τήϊιον κύκνον Ἔσφηλας ὑγρῇ νέκταρος μεληδόνι. 

Λοξόν γὰρ αὐτοῦ βλέμμα καὶ περὶ σφυροῖς ὃ Ῥιφθεῖσα 

λώπευς πέζα καὶ μονοζυγὲς Μέθην ἐλέγχει σάνδαλον᾽ 

χέλυς δ᾽ ὅμως Τὸν εἰς Ἔρωτας ὕμνον ἀθροΐζεται. 

᾿Απτῶτα τήρει τὸν γεραιόν, Εὔιε. 

5 Δεινομένης] ΟΙἸΑ. ΤΙ, 

5860.) Ὀαβὶβ τῇ, ἘΠΘυβπὶΐ ἴῃ ἀγοὸθ τοροχία  Μετρότιμος 

ἀνέθηκεν Ὀῆθεν, | Δεινομένης ἐποίησεν. 

᾿ Ἰώ] ΟΥἨ, ΤΑΤΊΑΝΥΒ οὐ. δὰ ατδεοοβ 33 Βησαντίδα 

τὴν ΤἸΤαιόνων βασίλισσαν, ὅτι παιδίον μέλαν ἐκύησεν, 

Δεινομένης διὰ τῆς ἑαυτοῦ τέχνης μνημονεύεσθαι 

παρεσκεύασεν, 

8 Γιγάντων)] ΡΙΥΤΑΒΟΉΥΆ Απίου, 0 (ΑΔ 222) 

καὶ τῆς ᾿Αθήνησι γιγαντομαχίας ὑπὸ πνευμάτων ὁ 

1648 (ρτγίμπιὶ ἃ, (ἢ σ, 

προσαγορευόμενος. ἡ δὲ αὐτὴ θύελλα καὶ τοὺς Εὐμέ- 

νους καὶ ᾿Αττάλου κολοσσοὺς ἐπιγεγραμμένους. 

᾿Αντωνείους ᾿Αθήνησιν ἐμπεσοῦσα μόνους ἐκ πολλῶν 

ἀνέτρεψε. [|| (Οἵ. Πιο ΟΑΒΒΙΥΒ 50, τς (ΔΑ 220) τὰς 

εἰκόνας αὐτῶν (Απιίοπὶϊ εἰ ΟἸεοραῖτδθ), ἃς οἱ 

᾿Αθηναῖοι ἐν τῇ ἀκροπόλει τὸ τῶν θεῶν σχῆμα 

ἐχούσας ἔστησαν, κεραυνοὶ ἐς τὸ θέατρον κατ- 

ἡραξαν. 

Γαλατῶν] ΑΝΟΝΥΜΥΝ ΑΙΕΧΑΝΒΕΙΝΥΒ ἜΧροβ. 

τοι τὰσπαὶ 52 (ἀεοργ. Μ. ΠῚ Ρ. 524) «4ἐλϑνιας πὸνὸ 

εἰ λιδίογίας απέΐψεεας (ἈΔΌΘΗ65) οὐ αὐϊφιεαὶ ἰἶθνειενε τονε. 

» εξ οέαξεεῖς σἰανέϊδεες ηείγαδιεΐδ ἐσέ 

(παλαιῶν ἴῃ ατοδεῖνρο 

δαῖββθ υἱάεῖασ τδὶ ὁ Γαλατῶν πεὶ ὁ 

παΐπε, ἀγέόρε, τεδὲ 

εἰάεγε αἰϊεεάδενρε ἀνέ ἐφεεονεενε 

σταθοο οογχιρίαιπι 

Γιγάντιυν) δείδιε»ε, 

ΓἼΑτταλος) ῬΟΙΥΒΙΥ 16, 26 (ΔΑ 210) ἀνά- 

μνησις τῶν πρότερον (ἀπίς ἃ. 200) ἐξ αὐτοῦ 

(᾿Αττάλου) γεγονότων εὐεργετημάτων εἰς τὸν δῆ- 

μον. {|ττΊΥΎ 5 58ες, Ρ. Οδν, ΠῚ (ΑΑ 211) [τὰ ἀγάλ)- 

ματὰ 'εὶ [τὰ ἀναθήματα (5 τὰ ἀνατεθέντα ὑπ᾽ 

᾿Ατίτάλου βαϊ]σιλέως. 

το" 



ΝΔΕΚΑΤΙΟ Γ᾽ ΟΙΥΜΡΙΟΌΟΘΞΚΟ ΕΤ ΤΛΑΟΗΛΔῈΒΝ 63 

ηὖξον. τοὺς δὲ ἐς τὸ συμμαχικὸν ταχθέντας κατὰ πόλεις τε ἑκάστους ἦτον στρατηγοί, καὶ τοῦ παντὸς 5 (25) 
ἄρχειν ἥρητο ᾿Αθηναῖος Λεωσθένης, πόλεώς τε ἀξιώματι καὶ αὐτὸς εἶναι δοκῶν πολέμων ἔμπειρος. 

ὑπῆρχε δέ οἱ καὶ πρὸς πάντας εὐεργεσία τοὺς Ἕλληνας ὁπόσοι γὰρ μισθοῦ παρὰ Δαρείῳ καὶ 

σατράπαις ἐστρατεύοντο Ἕλληνες, ἀνοικίσαι σφᾶς ἐς τὴν Περσίδα θελήσαντος ᾿Αλεξάνδρου Λεω- 

80 σθένης ἔφθη κομίσας ναυσὶν ἐς τὴν Εὐρώπην. καὶ δὴ καὶ τότε ὧν ἐς αὐτὸν ἤλπισαν ἔργα λαμ- 

πρότερα ἐπιδειξάμενος παρέσχεν ἀποθανὼν ἀθυμῆσαι πᾶσι καὶ δι᾿ αὐτὸ οὐχ ἥκιστα σφαλῆναι᾽ 

φρουρά τε Μακεδόνων ἐσῆλθεν ᾿Αθηναίοις, οἱ Μουνυχίαν, ὕστερον δὲ καὶ Πειραιᾶ καὶ τείχη μακρὰ ' 

ἔσχον. ᾿Αντιπάτρου δὲ ἀποθανόντος Ὀλυμπιὰς διαβᾶσα ἐξ Ἠπείρου χρόνον μέν τινα ἦρξεν ἀπο- ὁ ᾿ 

κτείνασα ᾿Αριδαῖον, οὐ πολλ δὲ ὕστερον ἐκπολιορκηθεῖσα ὑπὸ Κασσάνδρου παρεδόθη τῷ πλήθει. 

306 Κάσσανδρος δὲ βασιλεύσας (τὰ δὲ ἐς ᾿Αθηναίους ἐπέξεισί μοι μόνα ὁ λόγος; ἸΤάνακτον τεῖχος ἐν 
τῇ ᾿Αττικῇ καὶ Σαλαμῖνα εἷλε, τύραννόν τε ᾿Αθηναίοις ἔπραξε τενέσθαι Δημήτριον τὸν Φανοστρά- 

του, [τὰ πρὸς] δόξαν εἰληφότα ἐπὶ σοφίᾳ. τοῦτον μὲν δὴ τυραννίδος ἔπαυσε Δημήτριος ὁ 

᾿Αντιγόνου, νέος τε ὧν καὶ φιλοτίμως πρὸς τὸ Ἑλληνικὸν διακείμενος Κάσσανδρος δέ (δεινὸν τάρ 7 

τι ὑπῆν οἱ μῖσος ἐς τοὺς ᾿Αθηναίους), ὃ δὲ αὖθις Λαχάρην προεστηκότα ἐς ἐκεῖνο τοῦ δήμου, 

“οτοῦτον τὸν ἄνδρα οἰκειωσάμενος τυραννίδα ἔπεισε βουλεῦσαι, τυράννων ὧν ἴσμεν τά τε ἐς ἀν- 

θρώπους μάλιστα ἀνήμερον καὶ ἐς τὸ θεῖον ἀφειδέστατον. Δημητρίῳ δὲ τῷ ᾿Αντιτόνου διαφορὰ 

μὲν ἦν ἐς τὸν δῆμον ἤδη τὸν ᾿Αθηναίων, καθεῖλε δ᾽ ὅμως καὶ τὴν Λαχάρους τυραννίδα. ἁλισκομένου 

δὲ τοῦ τείχους ἐκδιδράσκει Λαχάρης ἐς Βοιωτούς. ἅτε δὲ ἀσπίδας ἐξ ἀκροπόλεως καθελὼν χρυσᾶς 

καὶ αὐτὸ τῆς ᾿Αθηνᾶς τὸ ἄγαλμα τὸν περιαιρετὸν ἀποδύσας κόσμον ὑπωπτεύετο εὐπορεῖν μεγάλως 

45 χρημάτων. Λαχάρην μὲν οὖν τούτων ἕνεκα κτείνουσιν ἄνδρες Κορωναῖοι, Δημήτριος δὲ ὁ ᾿Αντι- 

γόνου τυράννων ἐλευθερώσας ᾿Αθηναίους τό τε παραυτίκα μετὰ τὴν Λαχάρους φυγὴν οὐκ ἀπέδιωκέ 
σφισι τὸν Πειραιᾶ καὶ ὕστερον πολέμῳ κρατήσας ἐσήγαγεν ἐς αὐτὸ φρουρὰν τὸ ἄστυ, τὸ Μου- 
σεῖον καλούμενον τειχίσας. ἔστι δὲ ἐντὸς τοῦ περιβόλου τοῦ ἀρχαίου τὸ Μουσεῖον ἀπαντικρὺ ᾿ 
τῆς ἀκροπόλεως λόφος, ἔνθα Μουσαῖον ἄδειν καὶ ἀποθανόντα γήρᾳ ταφῆναι λέγουσιν" ὕστερον δὲ 
καὶ μνῆμα αὐτόθι ἀνδρὶ ὠκοδομήθη Σύρῳ. τότε δὲ Δημήτριος τειχίσας εἶχε: χρόνῳ δὲ ὕστερον 26 
ἄνδρας ἐσῆλθεν οὐ πολλοὺς [καὶ] μνήμη τε προγόνων καὶ ἐς οἵαν μεταβολὴν τὸ ἀξίωμα ἥκοι τῶν 
᾿Αθηναίων, αὐτίκα τε ὡς εἶχον αἱροῦνται στρατηγὸν Ὀλυμπιόδωρον. ὃ δὲ σφᾶς ἐπὶ τοὺς Μακε- 
δόνας ἦγε καὶ γέροντας καὶ μειράκια ὁμοίως, προθυμίᾳ πλέον ἢ ῥώμῃ κατορθοῦσθαι τὰ ἐς πόλεμον 

5 ἐλπίζων ἐπεξελθόντας δὲ τοὺς Μακεδόνας μάχῃ τε ἐκράτησε καὶ φυγόντων ἐς τὸ Μουσεῖον τὸ 
χωρίον εἷλεν. ᾿Αθῆναι μὲν οὕτως ἀπὸ Μακεδόνων ἠλευθερώθησαν: ᾿Αθηναίων δὲ πάντων 2 

27 Λεωσθένης ᾿Αθηναῖος ρδιοὶ Ἄοοάϊΐςο5 ἀδίὀτίογος [ 30 τὰ ἔργα οοάϊοο5. αἰϊψιοῖ [ 31 ἀποδειξάμενος ϑομαρατί 
32 μουνιχίαν Ῥὰ | 37 τὰ πρὸς ἀε]. Ηἰιζίρ: τὰ πρὸς οοάϊςε5. ρ]ετίαιθ τὰ πατρὸς ρΡαιιοὶ τὰ πρὸς πατρὸς τιπτι5 1. 

τὰ πρόσθεν ΟἸαπετία5. 1 39 τοὺς οἵη. ἀείοτίοτε [ 41 διαφορὰ ϑυ]ριτρ: διάφορα οοάϊοεα | 42 τὸν ἈΒΟΒΟΕ]]: τῶν 
φοαΐοο5 1 44 μεγάλιων ΟἸαιιογῖι5 [[0.ΆΧ2 καὶ 46], Τὶπάοτ | 3 ᾿Αθηνῶν ΒεΙκίκοῦ 

] 
36 Δημήτριος] ΙΟΘΈΝΕΒ ΔΕΒΤΙΥΒ 5, 77 15. εὐ Οβίσ 71 Ἑλλήνων οἱ τὰ χαλκᾶ καὶ τὰ γραπτὰ 

κατασπάσαντες αὐτοῦ (1) επηείτϊ ῬΏΔΙ]ογο) τὰς εἰκόνας ...; 

μία δὲ μόνη σῴζεται ἐν ἀκροπόλει. 

43 ἀσπίδες χρυσαῖ] Ιπίογ τθ8 βϑδογαὰβ ροβί ΕῸ 1415 

καὶ λίθινα μὴ μαθόντες μηδ᾽ ἐθισθέντες ἀγάλματα καὶ 

τιμὰς θεῶν ἀλλὰ θεοὺς καλεῖν, εἶτα τολμῶντες λέγειν 

ὅτι τὴν ᾿Αθηνᾶν Λαχάρης ἐξέδυσε. 

ΔΏΠΙΠΠ ΠΟ ΟΟΠΊΠΙΘΠΊΟΓΑΠΙΙΥ οἸΐροὶ δἰγοῖ, οὐπὴ δηΐθα ἴῃ 

Ῥαυίῃεποόποιη ἰη]αίδε {ἰἰ55θπί ἃ, 4343 ἀσπίδες ἐπίχρυσοι 

ὑπόξυλοι ΔΙ}, 4, 4332 ἄσδα εἰυβάθμη σϑποῦίβ, ἃ, 4287 

τὶ αἱάείαγ ἀσπὶς ἐγ Λέσβου ἐπίσημος χρυσῆ ((ΤΔ.1 

Ρ. 73 5644.), {-| Οἵ, ΑΚΒΙΑΝΥΒ ἀπᾶΡ, 1, 16, 7 (ΔΑ 186) ἠογίος αὖ ἤρηῤ. 1 Οαέδαγε [ Δεγεα Ἴγαίΐα πὸ οῥέμε γιὸ ᾿Ϊ 

ΑἸοχαπάου ροϑί ρυρπαηη δὰ (τδηΐϊσιιπη σΟΠΊ 558 ΠῚ Τηΐδὶς “προ Οεγηια γεῖσο 7)α οἴοο (ἃ. 114---τ16), [{ςΡ ὁ ἃ ἀοχ- Ϊ 

τριακοσίας πανοπλίας ἸΤερσικὰς ἀνάθημα εἶναι τῇ 

᾿Αθηνᾷ ἐν πόλει... || ῬΙΜΤΑΈΘΗΥΕ ΑἸοχ, 16 (1014,) 

τριακοσίας ἀσπίδας. 

περιαιρετὸς κόσμος] ΡΟΒΤΑᾺ ΟΟΜΙΟΥΒ ἀρυά 

Αἰδεπδουτη 9 ἡ. 405 Γυμνὴν ἐποίησε τὴν ᾿᾽Αθη- 

νᾶν Λαχάρης Οὐδὲν ἐνοχλοῦσαν. | ῬΙΧΤΑΚΟΗΥΒ ἀς 

ἀνὴρ Συρος ΟΣ ΤΠ δ ΞΞ ΟἸΠΣ ΕΠ το 

{{}1 τποπιιπηθπί αιοὰ Ποάϊδαιϊιθ ἴῃ 60}186 Μιυβαχιπ) δχίαϊ, 

α ἃ ἰαθια ϑίδίιιαθ πηράΐδο Οἱ, είς Ο. 7. 1 ιαῦ, “»εεο)ολτες 

Τλιο ραῤῥιες, εος., } 7γαΐον αν παἰίς, αἰϊο οἵτες ἐγείθγ, ῥΥγαθ- 

ἴογα οἰπβάθμι βἰδίθαθ βασιλεὺς [ ᾿Αντίοχος Φιλό - 

πάππος | βασιλέως ᾿Επιϊφάνους | τοῦ ᾿Αν τιόχου. 

ας 510 5ίαίιια ταρὶβ βθάθης 8 ϑρθοίαηιϊ ἃ ἴαθια βασιλεὺς 

᾿Αντίοχος βασιλέως ᾿Αντιόχου. [[. Δ 510 5ἰαίια τηράϊα 

Φιλόπαππος Ἐπιφάνους Βησαιεύς. [|[ἷ 4 510 5ίαίιια δά 

ἀοχίογαπη βασιλεὺς Σέλευκος ᾿Αντιόχου Νικάτωρ. 



04 ὨΙΑΝΑ ΤΤΕΝΟΟΡΗΒΕΒΥΎΥΈΝΕ., ΑΕΒΑ ΜΑΧΙΜΑ. ΜΙΝΕΕΝΑ ἘΝΘΌΟΕΙ 

(26) ἀγωνισαμένων ἀξίως λόγου Λειίύκριτος μάλιστα ὁ ΤΠρωτάρχου λέγεται τόλμῃ χρήσασθαι πρὸς τὸ 

3 τῶ Ἐλευθερίῳ, τὸ ὄνομα τοῦ Λεωκρίτου καὶ τὸ κατόρθωμα ἐπιγράψαντες. 

4 

τ6 

16 ̓ 

19 

20 

ἔργον. πρῶτος μὲν γὰρ ἐπὶ τὸ τεῖχος ἀνέβη, πρῶτος δὲ ἐς τὸ Μουσεῖον ἐσήλατο᾽ καί οἱ 
πεσόντι “ἐν τῇ μάχῃ τιμαὶ παρ᾽ ᾿Αθηναίων καὶ ἄλλαι γεγόνασι καὶ τὴν ἀσπίδα ἀνέθεσαν τῷ Διὶ 

τόδε μέν ἐστιν ἔργον μέγιστον χωρὶς τούτων ὧν ἔπραξε Πειραιᾶ καὶ Μουνυχίαν ἀνασωσάμενος᾽" 
ποιουμένων δὲ Μακεδόνων καταδρομὴν ἐς Ἐλευσῖνα, Ἐλευσινίους συντάξας ἐνίκα τοὺς Μακεδόνας. 
πρότερον δὲ ἔτι τούτων ἐσβαλόντος ἐς τὴν ᾿Αττικὴν Κασσάνδρου πλεύσας Ὀλυμπιόδωρος ἐς τὴν 
Αἰτωλίαν βοηθεῖν Αἰτωλοὺς ἔπεισε, καὶ τὸ συμμαχικὸν τοῦτο ἐγένετο ᾿Αθηναίοις αἴτιον μάλιστα 

διαφυγεῖν τὸν Κασσάνδρου πόλεμον. ᾿Ὀλυμπιοδιίύρῳ δὲ τοῦτο μὲν ἐν ᾿Αθήναις εἰσὶν ἔν τε ἀκρο- 16 

πόλει καὶ ἐν πρυτανείῳ τιμαί, τοῦτο δὲ ἐν Ἐλευσῖνι γραφή" καὶ Φωκέων οἱ Ἐλάτειαν ἔχοντες 

χαλκοῦν Ὀλυμπιόδωρον ἐν Δελφοῖς ἀνέθεσαν, ὅτι καὶ τούτοις ἤμυνεν ἀποστᾶσι Κασσάνδρου. 

Τῆς δὲ εἰκόνος πλησίον τῆς Ὀλυμπιοδώρου χαλκοῦν ᾿Αρτέμιδος ἄγαλμα ἕστηκεν ἐπίκλησιν 

Λευκοφρυηνῆς, ἀνέθεσαν δὲ οἱ παῖδες οἱ Θεμιστοκλέους. Μάγνητες γάρ, ὧν ἦρχε Θεμιστοκλῆς 

λαβὼν παρὰ βασιλέως, Λευκοφρυηνὴν Ἄρτεμιν ἄγουσιν ἐν τιμῇ. 

Δεῖ δέ με ἀφικέσθαι τοῦ λόγου πρόσω, πάντα ὁμοίως ἐπεξιόντα τὰ Ἑλληνικά. Ἔνδοιος 

ἣν γένος μὲν ᾿Αθηναῖος, Δαιδάλου δὲ μαθητής, ὃς καὶ φεύγοντι Δαιδάλῳ διὰ τὸν Κάλω θάνατον 

ἐπηκολούθησεν ἐς Κρήτην. τούτου καθήμενόν ἐστιν ᾿Αθηνᾶς ἄταλμα, ἐπίγραμμα ἔχον ὡς 

Καλλίας μὲν ἀναθείη, ποιήσειεν δὲ Ἔνδοιος. 

19 Λευκοφρυηνῆς Πϊπάοτί: λευκοφρύνης οοάϊοο5 

ἐν Ἐλευσῖνι γρα φή] ΡΙΠΙΝΙΥΒ 55, 134 «ἐλε- 

γιῖογε Παγογιϊίες. ,., ῥιίγιχῖξ ὑπ ἐορεῤίο Εἰειδίγιο 2. ἂν ἐ- 

ἀγελτεη, || Οἵ, ΟἿΑ. ΠῚ, 1349 (θαβὶ5 ΕἸειιβὶπα τερεσίδ) 

[ἡ βουλὴ ὁ δῆμος μυστηρίων ἐπιμε]λητὴν γενόμενον. ᾿ 

[ἡ βουλὴ ὁ δῆμος] στρατηγήσαίν)]τα ἐ[πὶ] τὴν παρα- 

σκευ[ή]ν. [] ἡ βουλὴ ὁ δῆμος στρατ[η]γήσαντα ἐπ᾽ 

Ἐλευσ[ἴνος ἐπ’ ᾿Αντιμάχου ἄ[ρ]χοντος (283,2). 1] οἱ 

ταχθέντες τιν πολιτῶν Ἐλευσῖνι ἐπ᾽ ᾿Αντιμάχου ἄρ- 

χοντος. [ τῶ[ν στρα]τι[]τῶ[ν οἱ] ταχθέντες ἐπὶ τὴν 

Ἐλευσῖνι χώραν. ἄπης τἰτα]ὰτὴ δὰ ΟἸγιηρι οάοιιπι τοίετι 

ὙνΠδυλονζ “ἀριέζρογιος Ὁ. 247 5664. 

Φωκέων οἱ Ἐλάτειαν ἔχοντες) αΑνϑβὰΑ- 

ΝΙΑΒ 10,.18,.7. 32. 3. 

Θεμιστοκλῆς, Μάγνητες) ΟΥἹ ΤΉΥΟΥΡΙΡΕΝ 

1, 138 μνημεῖον αὐτοῦ (Τ᾽ Βομιϊβιοςο } 15) ἐν Μαγνησίᾳ ἐστὶ 

τῇ ᾿Ασιανῇ ἐν τῇ ἀγορᾷ' ταύτης γὰρ ἦρχε τῆς χώρας, 

δόντος βασιλέως αὐτῷ Μαγνησίαν κ. τ. λ. 

ὁ βωμὸς τῆς ᾿Αθηνᾶς ὁ μέγας] ΟΥ̓ ταῦ. ΠΙ, 

20. ἼΙ, 36. || (ΙΑ. Π, τό3 (ΔΕ 34), 19 θυόντων 
ταύτας τὰς βοῦς ἁπάσας ἐπὶ τῶι βωμῶι τῆς [᾿Αθηνᾶς 

τῶι με]γάλωι.... καὶ θύσαντες τῆ[ι ᾿Αθηνᾶι τῆι 

Π]ολιάδι κ. τ.λ. ] 29 τοῦ βωμοῦ τοῦ μεγάλου. 

Ϊ ΟἿΑ. ἹΝ, 1, 19 (Ρ. 138, ΔΕ 20), 9 με[ταχσὺ τὸ ν]εὸ 

καὶ τὸ πρὸΪς “ἔο μεγάλ]ο βίο] μὃ (ϑβιυρρίεπιεπία ὙΝ1]- 

ΒΘ] δαπγοάτιπι ἱποοτία), ΤῊΝ ΟΥ ΙΕ 1, 126 (ΔΑ 25) 

καθίζουσιν ἐπὶ τὸν βωμὸν τὸν ἐν τῇ ἀκροπόλει. 

Ι ἩΒΒΑΟΙΙΡΕῈΒ ἔτ, 4 (ΑΑ 26) τὸν βωμὸν τῆς 

θεοῦ. [| Οἵ. ΟΙΑ. 1, 321 (ΔΕ 24), 20 ἐπὶ τῦι πρὸς ἔο 

τοίχοι τδι πρὸς τὸ βομῖζ. | 324 (ΑἘ 28), ς, 1, 34 

εἱ 63 τὸν κιόνον τὸν πρὸς ἔο τὸν κατὰ τὸν βομόν. 

20 Λευκοφρυηνὴν Τϊπάοτί; λευκοφρύνην οοάϊοε5 

ὦ, Π,.47 τὸν κιόνον τὸν πρὸς ἔο τὸν παρὰ τὸν 

βομόν. [||[ΔῈ 2, 264 5ε|1|ὰὲ ἰῃ ἰδεδίγο Βδοςβῖοο τε- 

ΡῬεγίδβ ἱπβογϊρίαπηι: ἱερέως πυρφόρου ἐξ ἀκροπό- 

λεως. | ΟΙΑ. ΠΙ, 7γ21α (Ρ. 502) [ἱερεὺς πυρ)]φόρος ἐξ 

ἀκρο[πόλευς - -. 

Ἐνδοίου ᾿Αθηνᾶἃ (εἴ. ταῦ. ΧΧΧΥΤΙΙ, 4) ΑΥ̓ΉΕ- 23 

ΝΑΘΟΚΑΒ ἰερ. ργὸ ΟΒτῖβε, 17 ὁ χρόνος ὀλίγος τοσοῦτος 

ταῖς εἰκόσι καὶ τῇ περὶ τὰ εἴδωλα πραγματείᾳ ιὡς 

ἔχειν εἰπεῖν τὸν ἐκάστου τεχνίτην θεοῦ. τὸ μὲν γὰρ 

ἐν Ἐφέσῳ τῆς ᾿Αρτέμιδος καὶ τὸ τῆς ᾿Αθηνᾶς -- 

μᾶλλον δὲ ᾿Αθηλᾶς" ἀθήλη γὰρ ὡς οἱ μυστικιίτερον ἡ 

οὕτω γὰρ (θεολογοῦντες Ἐϑοδινατίς τοῦτο γὰρ [Δ88} --- 

τὸ ἀπὸ τῆς ἐλαίας τὸ παλαιὸν καὶ τὴν καθημένην 

Ἔνδοιος εἰργάσατο μαθητὴς Δαιδάλου, ὁ δὲ Πύθιος 

ἔργον Θεοδώρου καὶ Τηλεκλέους κ. τ. λ. {| Οἵ, ῬΠΙΝΙΥΒ 

16, 213 ἐε εὐρεέαογο ἐῤθο ἄεαε (ἘΡΒοβίαθ) ὡρνεδεσέξιεν. 

εοέογὲ ἐκ ἀεδεηο δὲ ἐγαάιρέ, δΔίμείαρειεΣ {7 ςο5., ἐπ 

ἀΐξ ψιεύ ῥγοχώρδ τόῖσο σογίβδενε, τε ξέρεμσιόνε οὲ πεερεφιόανε 

»εαέιενε σεῤέϊες γεσέϊξιείο ἑενεβέο; (214}ὺ ἀαρς νεαέέγεανε 

εἰερίσδε Ἐπάοεον (ϑιΠιρ: ἐαρπάθνε φορὲ ἸἰϊΌτὶ), φέξανε πόρε θα 

αγέϊεῖ ππερισιέῥαριδ, φρο ἐφιίάερε μεῖνον, φὸνε απέϊ- 

φιείογῶι Αἰϊπέγέα φιεοῴιέ, ποὴὸ νερᾶρ ἔίδεγο ῥαΐνε 

τςέπίαΐενε εὐ ἐγεδιεαέ. 

ἙἝἬ κατόμπεδον (αν. ΙΝ. Δ) ΕΑΙἿΑ. ΓΝ, ᾿, τὸ 34 

(ΔΕ 20), τὸ πᾶν τὸ ᾿'Εκατόμπί(εδ)ον (Δ ἰνο]τόθεν τί ἢ 

νε]ό ὃ). }} ἰδὶά, 17 τὰ οἰκέματ'α [τὰ ἐν τῶι Ἑκατ]ομ- 

πέδοι. ] ΗἩΒΕΟΡΟΤΥΒ ἃ, 53 (ΔΑ ζ4) ἐς τὸ μέγαρον 

κατέφευγον. ἰ ΙΡῈΜ 5, 77 (ΛΑ 43) ἀντίον τοῦ 

μεγάρου τοῦ πρὸς ἑσπέρην τετραμμένου. ἢ 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ Ηεὶ]!. ἡ, 6, τ (ΔΑ 131) ὁ παλαιὸς τῆς 

Ὀλυμπιοδώρῳ δὲ τὸ 

.».....-....... 
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Ἔστι δὲ καὶ οἴκημα Ἐρέχθειον καλούμενον: πρὸ δὲ τῆς ἐσόδου Διός ἐστι βωμὸς 5(26) 

᾿Αθηνᾶς νεὼς ἐνεπρήσθη (4065). [0(ἵ, ἨΟΜΒΕΥΒ 

ἡ 81 (ΔΑ 9) Ἐρεχθῆος πυκινὸν δόμον. ΑΒΒΟΗΥ- 

ΤΥ Εἴη. 8ς 5 δόμοι Ἐρεχθέως. 

τὸ ἱερόν] ΤΗνΟ. 1, 126 (ΑΑ 25) ἀποθνή- 

σκοντας ἐν τῷ ἱερῷ. [|| ΗΒΒΟΡ. 5, 72 (ΔΑ 40) 

μὴ ἔσιθι ἐς τὸ ἱρόν ((ἀ. ᾳφ. τὸ ἄδυτον τῆς θεοῦ). 
90 ἔλιπον ἐν τῷ ἱρῶ (τοὺς χρησμούς). [ὅ, 4ι (ΔᾺ 51) 

ἐν τῷ ἱρῷ (ὄφις, οἴ. ΕΥΒΊΤ. δὰ Ηοπι, α 356 ἐν τῷ 

νεὼ τῆς Πολιάδος. ΗΒ5Β. οἰκουρὸν ὄφιν᾽ .. ἐν τῷ 

ἱερῷ τοῦ Ἐρεχθέως). | ὅ, 561 (ΔΑ 54) ἐν τῷ ἱρῷ ἐόν- 

τας... ταμίας τοῦ ἱροῦ. 53 τὸ ἱρὸν συλήσαντες. 

54 (ΔΑ 56) ἐμπρήσαντι τὸ ἱρόν. 55 ἅμα τῷ ἄλλῳ 

ἱρῷ (ἐλαίη, ἐν Ἐρεχθέος νηῷ, οἵ. ΘΙΟΝΥΒ. ΗΑΙ͂,. 14, 2 

ἐν Ἐρεχθέως τῷ σηκῷ. Ῥηγτ. ὙΠειη. 10 ἐκ τοῦ σηκοῦ) 

ἐν, ἀνέβησαν ἐς τὸ ἱρόν. [Π[ ΗΕΒ. Αἰδοῦς βωμός".. 

πρὸς τῷ ἱερῷ (εἴ. Ενϑτ. δὰ Ηοπι. Χ 451 περὶ τὸν 

τῆς ἸΠολιάδος ᾿Αθηνᾶς νεών). [|| Κ5'ΤΕΑΒ. 9 Ρ. 396 

τὸ τῆς ᾿Αθηνᾶς ἱερόν. | ΕΜ. 56, τ5 εἰς τὸ ἱερὸν 

τῆς ᾿Αθηνᾶς ἐλθὼν δικάζεται. [59], 46 συνελθόντες 

οὗτοι (οἱ διαιτηταὶ, εἴ. ΔῈ 32, ἢ. 11) ἐν τῷ ἱερῷ... 

γνώμην ἀπεφήναντο. ἰ ΙΞΟΟΕ. 17, 17 ἐδεῖτό μου εἰς 

ἱερὸν ἐλθόνθ᾽ ἑαυτῷ συγγενέσθαι. καὶ ἐπειδὴ ἤλθομεν 

εἰς ἀκρόπολιν κ. τ. λ. (εἴ, ΑΝΤΙΡΗ. ὁ, 39 διηλλάγην 

τούτοις ἐν τῇ πόλει ἐναντίον μαρτύρων, οἵπερ διήλατ- 

τον ἡμᾶς πρὸς τῷ νεῷ τῆς ᾿Αθηνᾶς.) [|ἰ Ῥντ. ΤΒεπῚ, 

10 (ΑΑ 52) ὁ σηκός. [| ὍΙΟΝ. ΗΑΙ,. 14, 2 Ἐρεχθέως ὁ 

σηκός. [|| ΑΡΟΙ],ΟΡ. 3, 190 (14, 6,6) ἐν τῷ τεμένει 

τραφεὶς Ἐριχθόνιος ὑπ᾽ αὐτῆς ᾿Αθηνᾶς. [ 191 (7) Ἔρι- 

χθονίου ταφέντος ἐν τῷ αὐτῷ τεμένει τῆς ᾿Αθηνᾶς. | 

ΑΒΝΟΒ. δάι, παίί, ὅ, 6 “-γιίομέλογιίςς Τοίϊααηίς {γε ζαγι0 

(οοπάϊ5). 

θεοὶ σύνναοι] ἨΟΜΕΕΥΒ Β 547 ᾿ΕἘρεχθῆος 

μεγαλήτορος, ὅν ποτ᾽ ᾿Αθήνη Θρέψε Διὸς θυγάτηρ 

(τέκε δὲ ζείδωρος ἄρουρα), Κὰδ δ᾽ ἐν ᾿Αθήνῃς εἷσεν 

ἑῷ ἐνὶ πίονι νηῷ. | 1651, 1389, 11,30 Καὶ γὰρ 

᾿Αθηναίη {ποὴτε Ἐριχθόνιον βασιλῆα Νηῶι ἐν- 

κατέθηκε συνέστιον ἔμμεναι ἱρῶν. [- ῬΙΥΤΑΚΟΗΥΒ 

ΒΥΤΩΡΟΒ5. αυδεβίί, 9, 6 ἐνταῦθα (Α(Β6π15) καὶ νεὼ κοι- 

νωνεῖ (Ποσειδ ὦ ν) μετὰ τῆς ᾿Αθηνᾶς. [| ἨΙΜΕΕΙΥΕ 

66], 5, 320 ὁ τῆς Πολιάδος νεὼς καὶ τὸ πλησίον 

τοῦ (ΆΘ.Π0ε1}}: τὸ υρ.) ἸΤοσειδῶνος τέμενος. 

Οἵ, ΙΤΕΥΥΙΥΒ 4, 8, 4 (αἀ υ, 25 κ3) αεαξ αῤίαές 

ἩἝέερπεέγεεα δ, ΟἸΙ71Ω σήας σοζογιέ 6556 {γι γγογιέϊζτες αὐ 

Ἰαίεγα στεγιέ ἐγαγιδίαία (5ς1]1οοὲ ἄπας τοῦ Ἐρεχθείου ροτ- 

ἄςυ5), [ἰ ἨἩΒΕΟΡΟΥΥΒ 8, 55 (αἀ α, 25 5), ] ΑΡΟΙ1,0- 

ὉΟΚΥΒ 3, 196 (15, 1) τὴν ἱερωσύνην τῆς ᾿Αθη- 

νᾶς καὶ τοῦ ἸΤοσειδῶνος τοῦ Ἐρεχθέως Βού- 

τῆς (λαμβάνει). | 5, 82 (αἀ αν, 27) τῇ ᾿Αθηναίῃ τε τῇ 

ἸΠΤολιάδι ἱερὰ καὶ τῷ Ἐρεχθέι. [[ ΝΌΝΝΥΒ 939, 123 

᾿Αμφιγζυήεις (οἴ, ἃ, 28) Κεκροπίου λύχνου (Ρο- 

Ἰϊδάΐ, ἃ, 37) φεραυγζέα δαλὸν ἀνάψας. 

ἀρχαῖος νεώς] Β5Ο0ΗΟΙ,.. ΔΕΒΙΒΤΟΡΗ, 10γΧ85. 273 

(ΔΑ 42, ἐς ΟΒΑΤΈΞΚΟ) στήλην χαλκῆν ἔστησαν ἐν πόλει 

παρὰ τὸν ἀρχαῖον νεών (α. 5ο6). [[|[ (ΓΙΑ, 1, 93, 6 

[ὄπισ]θεν (ἢ βορρᾶθεν υπ]|ροὺ τὸ νεὸ τὸ ἀρχίαίο)]. ᾿ 

ΟἿΑ, 1Δ,.1, 1, Ο, 25. (Ρ,» 1, 0011, Τιξέσπθεγροτο 2 646) 

[τ]ὸ δὲ Ἱερ ἀργυρί[ο (ἀφδατιπη Ἐ]Θιϑίπΐαγαμ) τὸ μὲν 

ἐκ τὸν || θ]εσξ[αυρὸν γενόμ]εν[ον ταμιεύ εἼσθαι [ἐν περι- 

β]όλο[ι τῶι ὄπισ᾽ θ]εν (Θοεγρίοά “λοι. 7ιμ. 1887 

Ῥ. 39: νοτόθεν υτ]ρο)ὴ τό τές ᾿Αθεναία[ίς ἀρχαίο ν᾽ ε]ὸ 

ἐμ πόλει, τ[ὸ] δὲ ἀρ[χαῖον κ. τ. λ. (τα]5. ποπ Τεσθη ΟΣ 

ΔΏΠΟ 460). [[| 1, 322 (ΔΕ 22), 1 τὸ νεὸ τὸ ἐμ πόλει 

ἐν “δι τὸ ἀρχαῖον ἄγαλμα (α. 409,8). [ 1|, 630, 2 [ἐκ 

τοῦ νεὼ (Ὁ) τοῦ] ἀρχαίου (ο. ἃ. 400). [| 672, 43 [ἐν 

τῶι ἀ]ρχαίωι νεῶι (3765). 1 74, α, 14 -- τὰ τοῦ ἀρ- 

[χαίου νει] (4. ἔετε 367,6). [ ΙΝ, 2, 6 [ἐν τῶι ἀρ- 

χαίωι] νεῶι. | 11, 758, Α, Τ|, 7 ἐκ τοῦ ἀρχαίου νεώ 

ΘΕ: 2). ΠΕ Ὁ τὶ τὰ ἐκ τοῦθ ἀρχαίοῦ 

νεὼ (6. ἴσον 375,4). ΘΙΑ ΤΙ: 733; ΔΣ ΤΙ ΟΥ ΔῈΣ 55) 

ἀρχαῖος νειύς (ςαΐαϊοριι εχθιπία βάθοι]ο ΓΝ [δοίι5). ἢ} 

ΟΙΑ, 1Ι|, 464, 5 [παρὰ τὸν | νεὼ τ]ὸν ἀρχαῖον τῆς 

᾿Αθηνᾶς τί[ῆς ΤἸΤολιάδος] (εχειιπίε ΤΙ πε] ἱπεαπίβ 1 586- 

οα10). [[ΞΤΊΤΒΑΒΟ 9, Ρ. 396 ὁ ἀρχαῖος νεὼς ὁ τῆς 

ΤΤολιάδος, ἐν ᾧ ὁ ἄσβεστος λύχνος. 

ὁ νεὼς τῆς ᾿Αθηνᾶς τῆς ἸΤολιάδος] (ΙΑ. 

ἘΝ τ τὸ ἰρτ 125: ΔῈ 20). 9. [τὸ ν] εὖν Καὶ τὸ πρὸ- 

[νείο καὶ τ]δ β[ο]μῶ [καὶ νο]τόθεν τίὃ νεὸ κ. τ.λ. 

(ΘρρΙ]εμημεηία ΠῸΠ ῬτόΥϑιιβ οοτία, οἵ, δὰ ἃ, 20). 1 ὁ νεώς 

(ναός) ΧΕ Ν. ἘΠΕ: 2.,.5...20. (ΔᾺ 155). ΟἸΑΙΣ 11, 8290,.,4: 

Ρυνι. αἴ. 5 (ΑΑ 53). ΒΟΉΟΙ, ΔΕΙΒΎΟΡΗ. Τιγ5.. 759. 

] τὸ νεὸ τὸ ἐμ πόλει ἐν δι τὸ ἀρχαῖον ἄγαλμα 

ΟΙΑ.Ὶ, 322 (ΔΑ 19), τ. { ὁ νεὼς (ναὸς) τῆς ᾿Αθη- 

νᾶς ΑΝΤΙΡΗΟΝ ὅ, 39: ΒΑΥΝ. 1, 27, 2.4. πίων 

νηός (Μίπεχιαθ) ΟΜ. Β 549. | νηὸς ᾿Αθηναίης Αν- 

ἀπι ονν ΒΑτ,. δ, 2. ΘΙΑΣ ΤΙ; γγ6. ὁ νεὼς (ναὸς) τῆς 

ἸἈθηνὸς τῆς Πολτάδος ΟΙΑ, ΤΙΣ 232: ἘΝ 2. 277 ὦ, 

25. [.-ὁ νεὼς ὁ ἀρχαῖος τῆς ᾿Αθηνᾶς τῆς ἸΠολιάδος 

ΟΙΑ. 1|, 464, 4. [Π[| ὁ νεὼς (ναὸς) τῆς ΤΠολιάδος 

ΟΙΑ, ΙΝ» 2, 231, 28 (8001... ῬῬΒΙΤΟΟΘΗ: ἢ 146. 

ῬΑΨΥΞ. 1, 27. 1. 3. ΟἸΕΜ. ΑἸΕΧ. ῥτοίχ, 3, 45. ΕΥΒΎΑΤΗ. 

δὰ Ἡοπι, Χ 451. α 356 (εἴ, ΗΈΠ. 8, 41 τῷ ἱρῷ. ἨΒΞ. 

οἰκουρὸν ὄφιν"... τῷ ἱερῷ τοῦ Ἐρεχθέως). [| ὁ νε[ὡς 

τῆς ᾿Αθηναί]ας τῆς ᾿Αθηνῶμ μ[εδεόση ς] 615. 

Ι; 977 (ΔῈ 21). οὐ Ῥυντ. Ὑδβδηιβι, το (ΛΑ 52)}.:|} 

ναὸς Παλλάδος: ΟἿΑ, 1, 1378 ναὸν περικαλλέα 

ἸΤαλλάδος ἁγνῆς. 1386 ἸΤαλλάς,.. σὸν κατὰ ναὸν 

κ. τ. λ. {{Ὄ Τ71ὲρ ον τε ίτεηε ΔΈΝΟΒ. ὅ, 6, [[|ὦὄἕ Γλαυκύ- 

πῖον ΟΛΔΙΙΙΜΑΘΗΥΒ ἢ, ἀθοῃ, 332. ΕΤΥΜ. ΜΔΟΝ. τὸ 

ἐν ἀκροπόλει τῆς ᾿Αθηνᾶς ἱερόν. (εἴ, «ἃ ο, 22, 17.) | 

ἘΠΚΑΤΟΒΤΉΒΝΕΝ ἂρυὰ Ἡγρίπιιπι ἀϑίτο]. 2, 13 ΚΕ γή- 

εὺλέπορίτες οἱ γιεαάγίρας,, εὐ ταογίγεια “Ἴύιεγμας εἴ 

ζδηηε} Δτεηε {γι αγοθ “ἐδιογιϊογιδίτεγε Ὲ ἐμιτες ἐγι5 ἐγ έτε τ{, ] 
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(26) Ὑπάτου, ἔνθα ἔμψυχον θύουσιν οὐδέν, πέμματα δὲ θέντες οὐδὲν ἔτι οἴνῳ χρήσασθαι νομίζουσιν. 96 

ἐσελθοῦσι δέ εἰσι βωμοί, Ποσειδῶνος, ἐφ᾽ οὗ καὶ Ἐρεχθεῖ θύουσιν ἔκ του μαντεύματος, καὶ 

25 :κ 

66 ᾿ ΑΒΑ Β5ΥΜΜΙ ΙΟΝῚ5. ΑΒΚΑ ΝΈΡΥΥΝΙ ἘΤ ἘΚΞΚΕΟΗΤΗΕῚ 

26 οὐδὲ ἔτι ΤΑϊοτβοῖ «ἡδλαριαϊ. α΄. δανν. Αζαα, εἰ. 1, Ν, 3 Ρ. 119 οὐδέν τι ϑοδμυθατὶ εἰ 'αὶζ. οὐδενὶ 
ἄλλῳ ἩΗἱϊιὶνς )γαλγό. Κι ῬΑϊίοὶ, τ888 Ρ. 49 οὐδὲ πυρὶ οὐδὲ ἔτι Θομυῦθατι οὐδὲ μέλιτι οὐδὲ Βεππάοτξ [ 27 ἔκ του 
Ῥοβοις; ἐκ τοῦ οοάϊοοβ 

ΨΙΤΕΥΨΥΙΥΝΒ 4, 8, 4 τονε ρεγιογίδιες αἰϊΐς σογιδ τ ἐτέτεγι ἔπε)" 

αείες ἐκ ἴσάορι δγηηποίγῖς ογαἀϊηαέαε εἰ αἰϊο φεγιογε εἶϊδ- 

ορίξίογιες παδεγιίοσ, τεἰξ εεὲ... Νωμογὲ ἤίαριαθ, εὸ- 

Ζιεγηγεῖς ααϊεοέϊς αἀεχίγα ας εοὐπέδέγα ααἱ τῆπεγος ῥγογιατ, 

ἄος ατεέορι ρερεγε ῥγίνιο γαοσίαθ σιεγιέ, τεέϊ δὲ Οαδέονς 

ἐρι Οἵγεοο, Αἀϊλερῖς τη ἀγὸς εἰ ὧι Αἐέτοα «διεγριῖο ἢ α ἐ- 

Ἰαάαὲὶς ΜΠ ιπεέγας. εἐαγιῦε ποῦ αἰΐαε ξεαῖ εαφαϊδηε διεγεΐ 

2γοῤογίϊογιοδ, εοἰίαε θρεέρε ζογιρτἐεαίμδεες απ ἐΐζος δτεγεΐ 

αὦ Ἰαῤτἐμα γος τεἰΐ γεζίφιεαο, δε ἐς ογργιῖα ψιέαθ βοίθγιΐ 

ἐρδε ἐη γγοριέϊδιις ααὦ ἰαέεγα “τριέ ἐγανιείαέα. ἢ 

ῬΙΥΤΑΒΟΗΥΒ Οἰπι. 5 (ΛΑ 53) τῶν περὶ τὸν ναὸν 

κρεμαμένων ἀσπίδων. [| ΟΑΙΙΜΆΑΘΗΥΒ ἔτ. 122 (50Βο), 

Ῥιπά, Νεῖι. το, 64) καὶ γὰρ ᾿Αθηναίοις πάρ’ (Μεὶϊ- 

ποῖα δὰ (δ]]ἶπι. Ρ. 227: παρ᾽ ἾΑθ. γὰρ υρ.) ἐπὶ 'στέ- 

γος ἱερὸν ἧνται Κάλπιδες, οὐ κόσμου σύμβολον 

ἀλλὰ πάλης. Ι Ο6ΟΙΑ. ΠῚ, γ7γ6 Δῆμος [Ἐ]ρεχθῆος 

βασιλῆ[α] λόγων ἀνέθηκεν | Πλούταρχον, σταθερῆς 

ἕρμα σαοφροσύνης᾽ [ Ὃς καὶ τρὶς ποτὶ νηὸν ᾿Αθη- 

ναίης ἐπέλασσεν [| Ναῦν ἐλάσας ἱερήν, πλοῦτον ὅλον 

προχέας. 

Ἐρέχθειον] ΗΟΜΕΆΥΒ ἢ, 80 ἵκετο δ᾽ ἐς Μαρα- 

θῶνα καὶ εὐρυάγυιαν ᾿Αθήνην, Δῦνε δ᾽ Ἐρεχθῆος 

πυκινὸν δόμον. | Β, 546 οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ᾿Αθήνας εἶχον, 

ἐυκτίμενον πτολίεθρον, Δῆμον Ἐρεχθῆος μεγαλήτορος, 

ὅν ποτ᾽ ᾿Αθήνη Θρέψε, Διὸς θυγάτηρ (τέκε δὲ ζεί- 

δωρος ἄρουρα), Κὰδ δ᾽ ἐν ᾿Αθήνῃς εἷσεν, ἑῷ ἐνὶ 

πίονι νηῶ Ἔνθα δέ μιν ταύροισι καὶ ἀρνειοῖς 

ἱλάονται Κοῦροι ᾿Αθηναίων περιτελλομένων ἐνιαυτῶν. 

Ι ΗΒΕΟΡΟΥΥΒ 8, 55 (ΛΑ 56) ἔστι ἐν τῇ ἀκροπόλι 

ταύτῃ Ἐρεχθέος τοῦ γηγενέος λεγομένου εἶναι 

νηός (σηκός Ευχιννδεηρὶοσ), ἐν τῷ ἐλαίη τε καὶ θά- 

λασσα ἔνι, τὰ λόγος παρὰ ᾿Αθηναίων ἸΤοσειδέωνα τε 

καὶ ᾿Αθηναίην ἐρίσαντας περὶ τῆς χώρης μαρτύρια 

θέσθαι. [| ΠΙΟΝΥΒΙΥΒ ΗἌΑΙ,. ἀπίῖ, οχο, 14, 2 ᾿Αθήνησι 

ἐν τοῦ γηγενοῦς Ἐρεχθέως τῷ σηκῷ ἱερά τις ὑπ᾽ 

᾿Αθηνᾶς φυτευθεῖσα ἐλαία (ι. δὰ ς. 27, 9). 1 ΟἸΘΒΒΟ 

ἂς παί. ἄβοσ. 3,49 γεολέλειες, εἰς Αἀλομῖ ἐἕ 

τ ἰιεῦ γ περι τε ένειες εὐ σαςεγαοέονε. 1 ἨΕΒΥΘΗΙΥΆ οἰκου- 

ρὸν ὄφιν᾽ .. ἐν τῷ ἱερῷ τοῦ Ἐρεχθέως (ἃ. δὰ 

π, 28", οἵ, ΕΥΒΤΑΤΗΙΥΆ δὰ ομι, α 356 ἐν τῷ νεῷ τῆς 

ΤΤολιάδος). {| ῬΙΣΥΤΑΒΟΉΥΒ βυπιρ. αυδοβίῖ, 9, 6 (Ν᾿ ὸ ρ- 

τὰ π 5) νεὼ κοινωνεῖ μετὰ τῆς ᾿Αθηνᾶς. ] ἨΙΜΒΕΙΥᾺ 

οὶ, 5, 30 τὸ πλησίον τοῦ ἸΤοσειδῶνος τέμε- 

νος (ὦ «ὦ υἱ 44». " ὙΣΕΒΥΥΙΥΝ 4; 8, Φ ὦ δὰ 

Ὁ, ΨΥ, 

Διὸς βωμὸς Ὑπάτου] ῬΑΥΒΑΝΙΑΒ 8, 2, 3 257 

ὃ μὲν γὰρ (Κέκροψ) Δία τε ὠνόμασεν Ὕπατον 

πρῶτος καὶ ὁπόσα ἔχει ψυχὴν τούτων μὲν ἠξίωσεν 

οὐδὲν θῦσαι, πέμματα δὲ ἐπιχώρια ἐπὶ τοῦ βωμοῦ 

καθήγισεν, ἃ πελάνους καλοῦσιν ἔτι καὶ ἐς ἡμᾶς ᾿Αθη- 

ναῖοι. (οἵ. δὰ ο. 24, 24.) || ἘΕὙΒΕΒΙΥ͂Β Ρτᾶθρ. δυδησ. 

10, 9, 22 (ΔΑ 3) πρῶτος Κέκροψ λέγεται Ζῆνα κεκλη- 

κέναι τὸν θεόν, ... ἔπειτα βωμὸν παρ᾽ ᾿Αθηναίοις 

ἱδρῦσαι πρῶτος (εἴ, δὰ α. 31). 

Ροτγίϊοαυβ που ἀϊομδ]}15 (140. ΧῸΧ ἘΧῚΤ ἘΧΎΤΙ, 27 

ΟἿ ΔῈ 22,1, 56 τὸν τοῖχον τὸν πρὸς νότο ἀνέμο.. 

πλὲν τὸ ἐν τέι προστάσει τέι πρὸς τῶι Κεκρο- 

πίοι. [1,83 ἐπὶ τὲι προστάσει τέι πρὸς τῦ[ι] Κεκρο- 

πίοι... ἐπὶ τὸν κορῶν. [| 1, 62 τὸν (ὀρθοστατῶὸν τῶν) 

ἐν τέι προστάσει τὲι πρὸς τῶι Κεκροπίοι. 1, 9 τέξι 

γωνίαι τὲι πρός τὸ Κεκροπίο. | 20, α, Π, 23 [Κ]ε- 

κροπίο. [{ εἴ. δὰ ς. 27, 12". 

ἐσελθοῦσι] “6116 ἘτεοΒιμ εὶς: ἰδ. ἰαυὰ., αι. 275 

βωμὸς ἸΤΤοσειδῶνος Ἐρεχθέως) ἨΒΕΟ- 27 ἢ 

ῬΟΥΥ͂Β 5, 82 ἐδέοντο ὧν οἱ Ἐπιδαύριοι ᾿Αθηναίων 

ἐλαίην σφίσι δοῦναι ταμέσθαι (Δ 5ίστια ἀθφαάγαπι Τϑιηΐδθ 

εἴ Αὐχεβίας Γοϊοπᾶδ)ὺ).. . . . οἱ δὲ ἐπὶ τοισίδε διύσειν 

ἔφασαν ἐπ᾽ ὦ ἀπάξουσι ἔτεος ἑκάστου τῇ ᾿Αθηναΐῃ 

τε τῇ ἸΤολιάδι ἱρὰ καὶ τῷ Ἐρεχθέι. ἠ ΑΥ̓ΗΕΝΑ- 

ΘΟΟᾺΑΒ ἰερ. 1 ὁ δὲ ᾿Αθηναῖος Ἐρεχθεῖ Ποσειδῶνι 

θύει καὶ ᾿Αγραύλῳ ᾿Αθηνᾷ καὶ ἸΤανδρόσῳ. | ἨΈΒΥΘΕΙΥΒ 

Ἐρεχθεύς" Ποσειδὼν ἐν ᾿Αθήναις.  ΥἼΤΑΒ Χ ΟΕΚΑΤΎ. 

Ρ. 8430 (ε ΟΑΕΟΙΙΟὺ Μήδειος ὃς τὴν ἱερωσύνην 

ΤΤοσειδιῦνος Ἐρεχθέως εἶχε .... διετάξατο δὲ (ΤἈΘυαϊ- 

βίοοιεβ ΤΒβορβγαβῖὶ Γ) καὶ τὴν ἱερυσύνην τοῦ ἸΠοσει- 

δῶνος Ἐρεχθέως. || ΑΡΟΙΠΟΡΟΆΕΥΞΒ 3, 196 ἃ. δὰ ὰ. 285, 

Ι ΟΙΔ.Ὶ, 387) Ἐπιτέλες Οἰνοχάρες Σοιναύτο ἸΠεργα- 

σέθεν ἸΤοσειδόνι Ἐρεχθεῖ ἀνεθέτεν. [[ ΟἿΑ. ΠῚ, δος 

(ϑαες, 1 Ρ. Ομγ) Γά. Ἰούλιον Σπαρτιατικὸν ἀρχιερέα 

θε [ὧν] Σεβαστῶν κ[αὶ γέϊνους Σε[β]αστῶν | ὃ ἐκ τοῦ 

κοινοῦ τῆ[ς] ᾿Αχαίας διὰ βίου πρῶτον τῶν ἀπ᾽ 

αἰῶνος ὁ ἱερεὺς Ποσειδῶνο[ς)] Ἐρεχθέος Γαι- 

ηόχου | 18 Τι. Κλαύδιος Θεογένης] ἸΤαιανιεὺς τὸν 

ἑαυτοῦ φίλον. ΟἿΑ. ΠΙ. 276 (ΔΑ 2) 8εἰϊας ἰϑοδαὶ 

ἱπβοτίρίαμι: ἱερέως | ἸΤοσειδ νος | Γαιηόχου καὶ 

Ι Ἐρεχθέως. [|| ΟΙΔΑ. ΙΥῷΘ, 3, 556 ς (βδες. ΙΥ) [τῶι 

ἸΤοσειδῶ]ἹΊνι καὶ τῶι Ἐρε[χθεῖ] - - ταῦρον - - ἢ 

Δελτ. 1880 Ρ. 20 ἸΤοσειδῶ[ν - -Ἰ Ἐρεχθέως. || ΥΥῈΔΕῈ Χ 

ΟΚΑΤΟΚΥ͂Ν Ρ. 8439 (Δὰ ι. 285) τῶν ἱερασαμένων τοῦ 

ἸΤοσειδῶνος. | ΟΙΔ. ἸΥ̓͂, «, 3739 (Ρ. 179) [Τέϊνδε 
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ἥρωος Βούτου, τρίτος δὲ Ἡφαίστου. γραφαὶ δὲ ἐπὶ τῶν τοίχων τοῦ τένους εἰσὶ τοῦ Βου- (26) 
ταδῶν. καὶ (διπλοῦν γάρ ἐστι τὸ οἴκημα) καὶ ὕδωρ ἐστὶν ἔνδον θαλάσσιον ἐν φρέατι (τοῦτο 

80 μὲν θαῦμα οὐ μέγα καὶ γὰρ ὅσοι μεσόγαιαν οἰκοῦσιν ἄλλοις τε ἔστι καὶ Καρσὶν ᾿Αφροδισιεῦσιν " 

ἀλλὰ τόδε {τὸ φρέαρ ἐς συγγραφὴν παρέχεται κυμάτων ἦχον ἐπὶ νότῳ πνεύσαντι) καὶ τριαίνης 

ἐστὶν ἐν τῇ πέτρᾳ σχῆμα᾽ ταῦτα δὲ λέγεται Ποσειδῶνι μαρτύρια ἐς τὴν ἀμφισβήτησιν τῆς χώρας 

φανῆναι. 

28 ᾿Ετεοβουταδῶν ϑιιριοδίι ΤΠ [ 29 ῥτΐιβ καὶ 46], 516} 6115, δηΐθ καὶ ποηπι}]ὰ οχοϊ ἴθθθ ραίδυϊε ΙΔμη 
τοῦτο --- 31 πνεύσαντι ΡαγοηίΠαβϑὶπ 6558 Ρογβρεχίς ΙΔππ [ 30 ἱπηο Μυλασεῦσιν οἵ, δαποίαιίοπεπλ 321 τὸ δἀά, Βεἰκῖζου 
|. 32 σῆμα ἀοειείηρν Οες. “«ἀδλαριαϊ. 1 Ρ. ττι σχίσμα ΔΝ ΊεΒβα]οσ Ρ. 332 

κόρεν ἀνέθεκεν ἀπαρχὲν [Ναύ]λοχος ἄγρας, Ἕν οἱ Τ ον- 

τομέδ[ον χρυ]σοτρία[ι]ν᾽ ἔπορεν. 

βωμὸς Βούτου] (ΟΙΑ. 1, τό56 (δες. ΙΝ) 

{ταρστηθηΐο 561146 τηδυτηοσεαθ ἰπ ΕΥθομίΠ6ο τερογίο ἰπβουῖρ- 

ἴὰπι: ἱερέως Βούτου. [|| ΕΥΒΤΑΤΗΙΥΒ δὰ Ἡομπηεσ. 

Αι ἦν Βούτης υἱὸς ΤΤοσειδῶνος, ὡς Ἡσίοδος ἐν 

ὀπίσω τῆς θεοῦ ὁ Ἔρεχθεὺς τέγραπται ἅρμα 

ἐλαύνων᾽ πρῶτος γὰρ οὗτος ἅρμα τέλειον, ὅ ἐστι 

τέθριππον, ἔζευξε. “σὺν τῇ θεῶ᾽᾿ δὲ εἶπεν, ὅτι αὐτῆς 

᾿Αθηνᾶς τὴν κατασκευὴν ὑποβαλούσης αὐτῷ. (οἴ, ΑΞτ- 

ΒΤΙΡΕΒ 13 Ρ. 193 Τὴ. ἀε τὰ ρυῦ]ῖοα Αἰμαπἰθηβίατ : Ἔρε- 

χθέα τοῖς ἐν ἀκροπόλει θεοῖς πάρεδρον ἀποδείξασα.) 

καταλόγῳ. διπλοῦν οἴκημα] ΔΑ 22, 1, 71 τὸ (τοίχο 29 

γραφαὶ τοῦ γένους τοῦ Βουταὸδ ὧν] ΑΡοΙ.- τὸ) ἐν τῶι προστομιαί[οι]. [ 27, ς,32 τὰ μετα- 

ΤΟΘΟΒΥΒ 3, 196 (15, 1, 1) ἸΠΤανδίονος ἀποθανόντος οἱ κιόνια τέτταρα ὄντα τὰ πρὸς τὸ ΤΠ]ανδροσείο. |: 26, 11, 

παῖδες τὰ πατρῷα ἐμερίσαντο, καὶ τὴν μὲν βασιλείαν 27 ἐπὶ τὸμ πρὸς τὸ ἸΠανδροσείο αἰετόν, [[ εἴ. (40. 

Ἐρεχθεὺς λαμβάνει, τὴν δὲ ἱερωσύνην τῆς Ἄθη- ΧΧΥΙΙ, } εἰ ΧΧΥΠΙ. 

νᾶς καὶ τοῦ Ποσειδῶνος τοῦ Ἐρεχθέως (Ηενπε: ὕδωρ θαλάσσιον ἐν φρέατι] ΗἨἩΒΕΟΡΟΤΥΒ 295 

Ἐριχθονίου υρ.) Βούτης. [[ ἨΑΒΡΟΟΒΑΤΙΟΝ Βούτης᾽ 

οὗτος ἔσχε τὴν ἱερωσύνην, καὶ οἱ ἀπὸ τούτου Βου- 

τάδαι. καὶ Ἐτεοβουτάδαι οἱ ἀπόγονοι τοῦ Βούτου. 

(εἴ, ΕΤΥΜ. μ. Βουτάδαι. ὅν. Βούτης.) [ 1Ι0ῈΜ ἘἜἘτεο- 

βουτάδαι" ... γένος παρ᾽ ᾿Αθηναίοις, οἷον οἱ ἀληθῶς 

ἀπὸ Βούτου" ἐτεὸν γὰρ τὸ ἀληθές. ἐκ δὲ τούτων 

καθίστατο ἡ ἱέρεια τῆς ἸΤολιάδος ᾿Αθηνᾶς, καθά φησι 

Δράκων περὶ γενῶν. (εἴ. ΕΤΥΜ. Μ. ΡΗΟΤΙΥ5. ΞΝΙΠΑΞΒ. 

ΒΟ0ΗΟΙ,. ΡΑΤΜ. ΘΈΜΟΞΤΗ. 21, 182. ΑΕΒΟΗΙΝΕΒ 2, 147 
᾿Ετεοβουτάδαις... ὅθεν ἡ τῆς ᾿Αθηνᾶς τῆς Πολιάδος ἐστὶν 

ἱέρεια.) || ΙΤΑΕ Χ ΟΒΑΤΟΕΥΜΡ. 8435 (εχ ἨΒΙΙΟΡΟΚΟ) 

κατῆγον τὸ γένος ἀπωτάτω μὲν ἀπὸ τούτων καὶ (ἀπὸ 

Βούτου καὶ ϑαιρρε “1. ϑελιεσίρ, 1836 }.418 ἀπὸ Βούτου 

τοῦ ΑἨἩεΙτηδππιβ ορυβο. Ν' Ρ. 218 ἀπ᾽ Τυχγίοεη565) Ἐρε- 

χθέως τοῦ Γῆς καὶ Ἡφαίστου, τὰ δ᾽ ἐγγυτάτω ἀπὸ 

Λυκομήδους καὶ Λυκούργου, ος ὁ δῆμος ταφαῖς ἐτί- 

μῆσε δημοσίᾳ᾽ καὶ ἔστιν αὕτη ἡ καταγωγὴ τοῦ 

γένους τῶν ἱερασαμένων τοῦ ἸΤΠοσειδῶνος ἐν πί- 

νάκι τελείῳ, ὃς ἀνάκειται ἐν Ἐρεχθείῳ γτεγραμ- 

μένος ὑπ’ Ἰσμηνίου τοῦ Χαλκιδέως, καὶ εἰκόνες ξύλιναι 

τοῦ τε Λυκούρτου καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ ἍΜβρωνος 

Λυκούργου Λυκόφρονος, ἃς εἰργάσαντο Τίμαρχος καὶ 

Κηφισόδοτος οἱ Τ͵ραξιτέλους υἱεῖς. τὸν δὲ πίνακα 

ἀνέθηκεν ἽἍἌβρων ὁ παῖς αὐτοῦ, λαχὼν ἐκ τοῦ γένους 

τὴν ἱερωσύνην καὶ παραχωρήσας τῷ ἀδελφῷ Λυκό- 

φρονι᾽ καὶ διὰ τοῦτο πεποίηται ὁ Ἅβρων προσδιδοὺς 

(παραδιδοὺς Ἀ εἰ5!κ6) αὐτῷ τὴν τρίαιναν. [|[ ΒΟΉΟΙΙΟΝ 

ἈΒΙΒΤΙΟΙΒ ΠῚ ρ. 62 Ὦ, ““πάρεδρον᾽᾽ δὲ “τῆς θεοῦ" 

τὸν Ἐρεχθέα φησίν, ἐπειδὴ ἐν τῇ ἀκροπόλει 

8, ὅδ᾽ α. δ ἃ, 25. ξ. | ΑἸΡΟΙΠΟΏΟΒΥΒ 9, 178 (14, 

2) ἧκεν οὖν πρῶτος Τ]οσειδιὺν ἐπὶ (εἰς ἩΥΟΒΕΥ) 

τὴν ᾿Αττικήν, καὶ πλήξας τῇ τριαίνῃ κατὰ μέσην τὴν 

ἀκρόπολιν ἀνέφηνε θάλασσαν, ἣν νῦν Ἐρεχθηίδα 

καλοῦσι: τ(6[ 81[. 6: 27, 8: }} οὖ δὲ ΧΕ 46: }1:- 

ἴεσατα .2). 

Καρσίν] ῬΑΥΒΑΝΙΑΒ ὅδ, το, 4 θαλάσσης δὲ ἀνα- 30 

φαίνεσθαι κῦμα ἐν τῷ ἱερῷ τούτῳ (Νερίιπιὶ Ἐφαοβίτσβ 

Ῥῖορε Μαμεϊπθαμ) λόγος ἐστὶν ἀρχαῖος" ἐοικότα δὲ καὶ 

᾿Αθηναῖοι λέγουσιν ἐς τὸ κῦμα τὸ ἐν ἀκροπόλει, 

καὶ Καρῶν οἱ Μύλασα ἔχοντες ἐς τοῦ θεοῦ τὸ ἱερὸν 

ὃν φωνῇ τῇ ἐπιχωρίᾳ καλοῦσιν Ὁσογῶα. ᾿Ἀθη- 

ναίοις μὲν δὴ σταδίους μάλιστα εἴκοσιν ἀφέστηκε 

τῆς πόλεως ἡ πρὸς Φαλήρῳ θάλασσα ὡσαύτως δὲ 

καὶ Μυλασεῦσιν ἐπίνειον σταδίους ὀγδοήκοντα ἀπέχον 

ἐστὶν ἀπὸ τῆς πόλεως" Μαντινεῦσι δὲ ἐκ μακροτάτων 

τε ἡ θάλασσα ἄνεισι καὶ ἐκφανέστατα δὴ κατὰ τοῦ 

θεοῦ γνώμην. 

τριαίνης ἐν τῇ πέτρᾳ σχῆμα ((α0. ΧΧ εἴ31 

ΧΧΙῚ, ΟΥὟ, 22] Κ5ΤΕΑΒΟ 0, Ρ. 396 ἔπεισι γὰρ ὅ φησιν 

Ἡγησίας “ὁρῶ τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὸ περιττῆς τρι- 

αίνης ἐκεῖθι σημεῖον" εν Οὗτος μὲν οὖν ἑνὸς 

ἐμνήσθη τῶν ἐν ἀκροπόλει σημείων, ἸΤολέμων δ᾽ ὁ 

περιηγητὴς τέτταρα βιβλία συνέγραψε περὶ τῶν ἀνα- 

θημάτων τῶν ἐν ἀκροπόλει. 

Ροτίϊοι5 βαρίβθηϊσί πα δ (ἰαῦ, ΧΧ, Χ ΧΙ, 31 

ΟἿ ἸΣΧΤΙ ΣΧ ΎΤΙ, .2)]. ΑΔ: 22, 1, 77 ἐν τιν προ- 

στάσει τέι πρὸς τὸ θυρόματος (ἴρ. 11, 87 θύραι 

λίθιναι) τὸμ βομὸν τὸ θυεχῦ, | ἰρ, 11, 95 τῶι βομῦι 
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Ἱερὰ μὲν τῆς ᾿Αθηνᾶς ἐστίν ἥ τε ἄλλη πόλις καὶ ἣ πᾶσα ὁμοίως τῆ (καὶ γὰρ ὅσοις θεοὺς 

καθέστηκεν ἄλλους ἐν τοῖς δήμοις σέβειν οὐδέν τι ἦσσον τὴν ᾿Αθηνᾶν ἄγουσιν ἐν τιμῇ), τὸ δὲ 85 

ἁγιώτατον ἐν κοινιὼ πολλοῖς πρότερον νομισθὲν ἔτεσιν (ἢ συνῆλθον ἀπὸ τῶν δήμων ἐστὶν ᾿Αθηνᾶς 

36 ἔτεσι συνῆλθεν οοάΐοεβ, οοΥ. ΤΟ ΘβοθοΣ 

[τῦ]ϊι τὸ θυεχᾶ. [ ΑΑ 28, ε, 1, θο τὸς ὀρθοσί[τάτας] τὸ 

παρὰ τὸ[ν θ]υεχὸ βομό[ν]. [ΔΑ 2, 244 561|1Δ6 {μεαιτὶ 

ἰμβοσρίαπη: ἡ ἃ αὶ θυηχόου. 

δ ναοὺς τῆς ᾿Αθηνὰς υἰ αὖ αἱ 25. ς 

πρόναος καὶ βωμοί (ἰαὉ. ΣΧ ΧΙ-- ΧΤΙ, 4] 

ΔῈ 20 τὸ προ[νείο καὶ τῇδ β[ο]μδ. [[|.ΑῈ 22, ΤΙ, 53 

τὲν πρόστασιν τὲν πρὸς “ἔο | 593 τῶι “υπερθύροι 

τῦι πρὸς “ἐω. [ ΔῈ 26, 11, 8 εἰ 26 ὁ πρὸς ἔο αἰετός. [} 

ἈΑῈἘῈ 28, ο, 1, 63 εἰ ΤΙ, 48 τὸν (κίονα τὸν) πρὸς τὸ 

βομὸ τὲς Διόνες. 5ἰπη} 16 το] αθαθ ααΐπαιιθ σΟ] πη Πδ6 

ὨυΠΘγαπῖς ἀπὸ τὶ βομὸ τὲς Διόνες ΑἘἙ 28, ὦ), 1, 

ΟΕ 316. ὙΠ Ὅν (ΘΕΆ ΈΈΨΕ 5 ΞΟ Ὲ θαι ΕΝ) 

ἰπ {ταρστηθηξῖβ. ᾿θοῖϊ τηδσπηοσοὶ τῆι Δίιών]ηι Φίλη Νικήτου 

ἀνέθηκε]. ΑἘ 2, 333 ἴῃ 5611 ἐμπεαϊτὶ Διώνης.) [ Τωῳγ- 

ΟἸΑΝΥΒ Ρἶβο. 21 ἐνταῦθά που ἐν τῷ προνάμψ᾽ τῆς 

ΤΤολιάδος δικάσωμεν. ἡ ἱέρεια διάθες ἡμῖν τὰ βάθρα. 

[ ΔῈ 24, 20 τὸῶι [πρὸΪ]ς ἔο τοίχοι τῶι πρὸς τὸ βομ. 

28, ας, 1,34 εἰ63 τὸν κιόνον τὸν πρὸς ἔο τὸν κατὰ 

ΟΡ 438 παρὰ) τὸν βομόν. αἰ 88 ἃ. 20. 

5611Δ Μίποτυδε Ῥο]ϊδάϊβ (80. Χ ΧΙ, ΧΙ ΧΥΙ. 

ΧΧΥΙΙ, 8)] ἨΒΕΟΡΟΥΥΒ 5, 72 (ΔΑ 40) τὸ ἄδυτον 

τῆς θεοῦ... ἡ δὲ ἱρείη ἐξαναστᾶσα ἐκ τοῦ θρόνου 

πρὶν ἢ τὰς θύρας αὐτὸν ἀμεῖψαι κ. τ. λ. || ΔῈ 20, 

τ το {το ΧῸ τὸ) πρὸς τοϊὐλμᾶτος: 

᾿Αθηνᾶς ἄγαλμα) τὸ ἄγαλμα ΑἘ 20, 1, 75. 

8 0) 4: ΞΟ Ε Ὁ Ὑ0Ὸ 21: ΠΗ. 5.7.1 

(ΑἸΑ ἢ). Ὁ "τὸ ἄγ. "τῆς θεοῦ ῬΙΗνΕ. ΤΈΘΩ ΣΟ 

(ΔΑ 52). || τὸ ἄγ. τῆς ᾿Αθηνᾶς ιὸ ΟΑ85. 54, 7 

(ΔΑ 224). ΕΒΕΒ. Ρῥύδερ. εὐδῃρ. 10, 9, 22. ἰ τὸ ἄγ. 

τῆς ᾿Αθηνᾶς τῆς ἸΠΤολιάδος ῬΗΙΠΟΒΤΕ. ἃ. ΔΡΟΙΙ. 

Ὁ 1 τὸ ἀδχαναν ΟὟ ΑΕ 22. 1. } τὰ ΑΥ̓͂. "τὸ 

ἀρχαῖον καὶ διιπετές 50Η01,.. ΑἙΊΒΤΙΡ. ΠΙ Ρ. 320 Ὦ. | 

ἄγ. ἐξ ἀρχῆς γενόμενον ἐξ ἐλαίας ΒΟΉΟΙ,. ΘΠΕΜΟΒΤΗ. 

28. τἢ. 1 τὸ δὺς ῬΕΥῚ 50]. 18. ᾿Αἰοὶῦ, 12. 1 "τὸ 

ἕδ. τῆς θεοῦ (ΙΑ. ΠῚ, 7γ0α (Ρ. 484). | τὸ ἕδ. τῆς 

᾿Αθηνᾶς Χεν. ΗΕ]. 1, 4, 12. τὸ ἕδ. τὸ ἀρχαῖον 

τῆς ᾿Αθηνᾶς ΗΒ5. ἸΤραξιεργίδαι. |Π[ὦ7ἠ τὸ εἴδωλον τὸ 

ἀπὸ τῆς ἐλαίας τὸ παλαιόν ΑΤΉΒΝΑΕ. Ἰερ. 17 (δὰ 

ο, 26, 23). [ τὸ ξόανον ΑΡΟΙΟΡ. 3, 190 (14, 6, 6). 

ΞΡ. οἱ νομοφύλακες. [Π[ βρέτας ἑστίας ἐμῆς (Μὶ|- 

ποπιὰ6) πέλας ΑἜΒΟΗ, Εππι. 439. [ βρ. θεᾶς ἰδ. 242. 

259. 409. 446. | παλαιὸν βρ. ἴδ. 8ο.ὄ ] ἅγιον βρ. 

ἈΆΙΒΥ. 1.γΧ8. 262. [ἰ ἸΤαλλάδος σεμνὸν βρ. ἔνε. 

ΕἸ, 1254. [ ΟὈὉ ἡ θεός ΕΜ. [50], Ι05. ΚΎΝΕΒ. ἀδ 

οὔ]α, 19. (ΑΑ 149). ΒΟΗΘΟῚ. ΑΒΙΒ5Τ1. ΠΡ. 62 Ὦ. [} 

᾿Αθηνᾶ ΤΗνοΟ. 5, 23.. 1 ἡ Ἀθ. ἡ ἐν ἀκροπόλει 

ΑΒΙΒΤΟΥ. οεοοπ. [2], 2, 4. ἡ ἊἊθ. ἡ. ἐν πόλει 
ἌΒΕΙΑΝ. δπαῦ.1, 16, 7.  Ἂθ. ἸΤολιάς (ΙΑ, 1,737, 

Α, ΠΊ|, 3. Ἔφημ. ἀρχ. 1884 Ρ. 169, 15. ΔΒΙΒΤΟΡΗ. 

δὰ. 828 ο. 50.801. ῬΗΙΠΟΣΤΕ. ἃ. ΑΡΟΪ]. 3, 14. ΖΕΝΟΒ. 

Ρῖοι. 1, 56. ΒΟΗΟΙ. ΠΕΜΟΒΤΗ. 223, 13. [ ἡ ἸΠολιάς 

ῬΙΥΎ. ἀς ἀδοά, Ῥὶαί. ἔγ. το. [| ἡ ἸΤολιοῦχος ΤῊΝΟ- 

ῬΟΒΕῚ. ἄταθο, αἴεοίς, οὐτ, 8, 306. ΒΟΗΟΙ,.. ΑΒΙΒΤΙΟ. 

ΠΡ. ὅ57 ἢ. ἥ πρόμαχος Ἂθ: Ζ0Η τ πν 

πρόμαχος ἸΤαλλὰς Κεκροπίης ΓΙΑ. ΠΙ, 638. ϊ ἡ 

ἸΤαλλάς ΟΙΑ. 11, 469; το. 470, 11. 471, εἰ. [ΓΦ αας 

Ατέέεα ΤΕΒΈΥΙΠ,. 8Ρο]. 16. δὰ υδίε Σ, 12. 1 [πὸ 

Π]αλλ[άδιον) () ΔῈ 28, ὦ, Π, το. [| ἰρβ858 ἄξα ἱπ 

τἰτα]ϊ5. Ῥα ]ἰοῖς δαὶ ᾽Αθηνᾶ ἸΤολιὰς ἀαἰ ᾿Αθηνᾶ δαΐ ἡ θεὸς 

πἀοσδῖαγ; 56Π16] βοοὶϊ πϑβοῖο αὶ ἰπθθηζασ βοχαρθβίσηδτη {τὶ- 

Ὀαΐογαπι Ῥο]δάϊ ἀθοϊίαπι τῆι Ταρθένωι ἐξαιρεῖν ((ΙΑ. 

Ι, 51, 14). 
βἰτη]δοσὶ οτἶῖρο εἴ βρεοῖὶθβ] ΒΟΗΘΟῚ. ΑΒΕ 36 ̓  

ΒΤΥΙΌΙΒ ΠῚ Ρ. 320 Ὁ. (δὰ ς. 28, 4) διοπετές" ἐν γὰρ 

τῇ Τροίᾳ φασὶν ἐξ οὐρανοῦ τουτὶ πεπτωκέναι. | 

1Β10. διιπετές. - ῬΙΥΤΑΈΘΗΥΒ ἀδ ἀδεάδὶ. Ῥὶαϊ, ἔτ. τὸ 

ξύλινον τὸ τῆς Πολιάδος ὑπὸ τῶν αὐτοχθόνων 

ἱδρυθὲν (ἄγαλμα), ὃ μέχρι νῦν ᾿Αθηναῖοι διαφυλάττου- 

σιν. |{||0ΕΥ̓ΒΕΒΙΥΒ Ρ΄δερ. δυδηρ. 10, 9, 22 πρῶτος (ζ ε- 

ΟΥΟΡ 5 ἀϊοϊτατ) ᾿Αθηνᾶς ἄγαλμα στήσασθαι. [[ ἌΡΟΙΠΟ- 

ῬΟΚΥ͂Β 3,190 (14,6, 6) ἐν τῷ τεμένει τραφεὶς Ἐρι- 

χθόνιος ὑπ᾽ αὐτῆς ᾿Αθηνᾶς... τὸ ἐν ἀκροπόλει 

ξόανον τῆς ᾿Αθηνᾶς ἱδρύσατο. [ ΑΥ̓ΗΕΝΑΘΟΚΑΒ ἰεα. 

17 (αἀ ς. 26, 23) τὸ ἀπὸ τῆς ἐλαίας, τὸ παλαιὸν .. 

Ἔνδοιος εἰργάσατο. [ ῬΗΠΠΟΒΤΕΑΥΥΒ ἃ. ΑΡΟΙ]. 3, τᾷ 

τὰ δέγε ἀρχαιότατα τῶν παρ᾽ Ἕλλησι (ἀγαλμάτων), 

τό τε τῆς ᾿Αθηνᾶς τῆς ἸΤολιάδος καὶ τὸ τοῦ ᾿Απόλ- 

λωνος τοῦ Δηλίου καὶ τὸ τοῦ Διονύσου τοῦ Λιμναίΐίου 

καὶ τὸ τοῦ ᾿Αμυκλαίΐου καὶ ὁπόσα ὧδε ἀρχαῖα κ. τ. λ. 

[ ΤΕΒΚΥΥΙΙΑΝΥ͂Β δροῖορ. 16 (δὰ παίϊ. 1, 12) δέ ἐανεθν 

φιραγιίο αἀϊδέϊηρ ἃ σγεῖς δἐέβέέε δαέίας Αξέίξα, 

εἰ Οέγες Καγία φιίαε σὗμε ἐὐῆίς, γρδΐ ῥαέο εἰ ἐμζοννεῖ 

ἔΐρνιο (δοῖο σέαξϊριεῖο ἐξφνεῖ ἐμ γον νεῖ δὰ πδῖϊ,.) φγοσέαέ ἢ ἢ 

ἘΥΕΙΡΙΘΕῈΒ ΕΠ. 12:54 Ἐλθὼν δ᾽ ᾿Αθήνας Παλλάδος 

σεμνὸν βρέτας ΤΤρόσπτυξον᾽ εἴρξει γάρ νιν ἐπτοημένας 

Δεινοῖς δρακοῦσιν, ὥστε μὴ ψαύειν σέθεν, Γορ- 

γῶφ᾽ ὑπερτείνουσα σοῦ κάρᾳ κύκλον.  ΖΟΒΙΜΥΒ 5, 

6, 2 (ΛΑ 242) τὴν πρόμαχον ᾿Αθηνᾶν, ὡς ἔστιν αὐτὴν 

ὁρᾶν ἐν τοῖς ἀγάλμασιν, ιὑπλισμένην καὶ οἷον τοῖς 

ἐπιοῦσιν ἐνίστασθαι μέλλουσαν. (εἴ, ταδδ. τἶξ, οἱ 

ΧΧΧΥ, τ. ΧΧΧΥΤΙ͂Ι, τ. 2) || ῬΕΥΤΆΑΒΟΗΥΒ Τδεαι. 

τὸ (ΑΔ ς2) καταβαινόντων εἰς ἸΤειραιὰ τῶν ᾿Αθηναίων 
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ἄγαλμα ἐν τῇ νῦν ἀκροπόλει, τότε δὲ ὀνομαζομένῃ πόλει᾽ φήμη δὲ ἐς αὐτὸ ἔχει πεσεῖν ἐκ τοῦ (26) 

οὐρανοῦ. καὶ τοῦτο μὲν οὐκ ἐπέξειμι, εἴτε οὕτως εἴτε ἄλλως ἔχει’ λύχνον δὲ τῇ θεῷ χρυσοῦν 

Καλλίμαχος ἐποίησεν. ἐμπλήσαντες δὲ ἐλαίου τὸν λύχνον τὴν αὐτὴν τοῦ μέλλοντος ἔτους ἀνα- 

“ο μένουσιν ἡμέραν᾽ ἔλαιον δὲ ἐκεῖνο τὸν μεταξὺ ἐπαρκεῖ χρόνον. τῷ λύχνῳ κατὰ τὰ αὐτὰ ἐν ἡμέρᾳ 

καὶ νυκτὶ φαίνοντι. καὶ οἱ λίνου Καρπασίου θρυαλλὶς ἔνεστιν, ὃ δὴ πυρὶ λίνων μόνον οὐκ ἔστιν 

ἁλώσιμον. φοῖνιξ δὲ ὑπὲρ τοῦ λύχνου χαλκοῦς ἀνήκων ἐς τὸν ὄροφον ἀνασπᾷ τὴν ἀτμίδα. ὁ δὲ 

Καλλίμαχος (ὃ τὸν λύχνον ποιήσας, ἀποδέων τῶν πρώτων ἐς αὐτὴν τὴν τέχνην, οὕτω σοφίᾳ πάν- 

37 μὲν ροβί νῦν 'π5. Ἡεγνεσάεη Ρ. 51 | 41 Καρυστίου ῬοΙΪϊίι5 δὰ Ἐπί, ΠΡ. 586 | 43 ὁ ἰπ5. 5υϊρυτῦρ 

(Κλείδημος) φησὶν ἀπολέσθαι τὸ γοργζόνειον ἀπὸ 

τῆς θεοῦ τοῦ ἀγάλματος. | ΙΒΟΘΟΒΑΤΕΒ 1δ, 57 (αἀ 

ς. 24, 42) τὸ γοργόνειον ὑφελόμενος. [ ΒΥΝΕΒΙΥΒ ἀδ 

σα], 19. (ἰ014,)]ὺ ὁ τῆς θεοῦ τὸ γοργόνειον ἐξ ἀκροπό- 

λεως ὑφελόμενος. (ΕΥΒΎΑΤΗΙΥΒ δᾳ4 Ἠοπι. λ 634.) [ 

ΔῈ 24, ες, 44 τὰς σελίδας (4ς ἀϊςι]4 6) τὰς ὑπὲρ [τ] 

ἀγάλματος. [ ὍΙΟ ΟΑΒΒΙΥΒ 54,7 (ΔΑ 224) (τὸ 
ἄγαλμα) πρὸς ἀνατολῶν ἱδρυμένον πρὸς τε τὰς 

δυσμὰς μετεστράφη καὶ αἷμα ἀπέπτυσεν. 

Παναθήναια) ΖΕΝΟΒΙΥΒ Ρτοα, 1, 56 ᾿Ακεσέως 

καὶ “Ἑλικῶνος ἔργα ἐπὶ τῶν θαύματος ἀξίων. οὗτοι 

γὰρ πρῶτοι τὸν τῆς ἸΤολιάδος ᾿Αθηνᾶς πέπλον 

ἐδημιούργησαν. (ΙΟΘΈΕΝ. 2, 7. ἈΡΟΞΤΟΙ,.. 1, 99, οἵ, 

ερίσσγδιησηα ΤΡ Βίοαπη ἂρ. ΑΥΗΒΝΑΒΥ͂Μ 2, 30 ρΡ. 480 

Τεῦξ᾽ Ἑλικιὺν ᾿Ακεσᾶ Σαλαμίνιος, ὦ ἐνὶ χερσὶ ἸΤότνια 

θεσπεσίην ΤΤαλλὰς ἔπνευσε χάριν.) [| ΑΕΙΒΥΟΡΗΑΝΕΒ 

δὰ, 826 (Ἔποψ.). . τίς δαὶ θεὸς ἸΤολιοῦχος ἔσται; τῷ 

ξανοῦμεν τὸν πέπλον; (ΤΕειθέταιρος.) Τί δ᾽ οὐκ ᾽Αθη- 

ναίαν ἐῶμεν πολιάδα;  50Η01,. τῇ ᾿Αθηνᾷ πο- 

λιάδι οὔσῃ πέπλος ἐγίνετο παμποίκιλος, ὃν ἀνέφερον 

ἐν τῇ πομπῇ τῶν ἸΤ]αναθηναίων. [|[ (ΙΔ. ΠΙ, γοα 

(Ρ. 484, ΔΑ 239) ἴπ ραῖίβ δπίδε 41.886 δά ἤδῆς δεάθπ) 

Ρεγιπαῖσθα υἱάφίαγ: [ὁ σεΪμνότατος ἀγ[ωνοθ]έτης τῶν 

μεί[γάλων] ΤΤαναθηνα[ίων καὶ ἱ]ερεὺς πανα[γὴς Ἑρ)]έν- 

νιος΄ Δέξίιππος] Πτολεμαίο[υ Ἕρμ]ειος τὸ ἀκρίοστό]- 

λιον τῆι πόλει τῆς Π]αναθηναίδίος σκάφης καὶ 

τὸ ἕδοίς τῆ]ς θεοῦ ἀνέστηί[σεν). 

Πλυντήρια] ΑΝΕΒΟΡΟΤΑ Βεβκειῖ Ρ. 270, 3 

Πλυντήρια καλεῖται διὰ τὸ μετὰ τὸν θάνατον τῆς 

᾿Αγραύλου ἑνὸς ἐνιαυτοῦ μὴ πλυθῆναι τὰς ἱερὰς 

ἐσθῆτας. (ΡΗΟΤ. Καλλυντήρια.) [[| ῬΙΧΥΤΑΒΟΗΥΒ 

ΑἸοῖθ, 34 ἐδρᾶτο τὰ Πλυντήρια τῇ θεῷ. δρῶσι δὲ 

τὰ ὄρτια ΤΤραξιεργίδαι Θαργηλιῶνος ἕκτῃ φθίνοντος 

(δευτέρᾳ φθίνοντος ῬΡΗΟΥ. 1. 1., εἴ, ΟἸΑ, ΙΝ, 1, 3.) Ρ. 5) 

ἀπόρρητα, τόν τε κόσμον καθελόντες καὶ τὸ 

ἕδος παρακαλύψαντες. | ΧΈΝΟΡΗΟΝ ΗΕ]]. 1, 4, 12 

τοῦ ἕδους κατακεκαλυμμένου τῆς ᾿Αθηνᾶς. [- Ξ'ΥΙΡΑΒ 

οἱ νομοφύλακες"... τῇ ΤΠαλλάδι τὴν πομπὴν ἐκό- 

σμουν, ὅτε κομίζοιτο τὸ ξόανον ἐπὶ τὴν θάλασ- 

σαν. | ΟΙΔ,11, 469, 9. 470, 10. 471, 11 συνεξήγαγον 

(οἱ ἔφηβοι) καὶ τὴν ἸΤαλλάδα Φαληροῖ κἀκεῖθεν 

(470: ΤΤαλλάδα μετὰ τῶν γεννητῶν καὶ) πάλιν συνειῖσ- 

ἤγαγον μετὰ φωτὸς μετὰ πάσης εὐκοσμίας. [} 

ἨΒΒΥΟΗΙν 5 ἸΤραξιεργίδαι᾽ οἱ τὸ ἕδος τὸ ἀρχαῖον 

τῆς ᾿Αθηνᾶς ἀμφιεννύντες. [ ΟΙΑ.1, 93, 11 [ἀμ]- 

φιεννύωσιν τὸν πέπλον. [[ ῬΟΙΙΠΥΧ ὅ, 141 περι- 

σχοινίσαι τὰ ἱερὰ ἔλεγον ἐν ταῖς ἀποφράσι τὸ ἀπο- 

φράξαι, οἷον Πλυντηρίοις. 

πόλει] ΤΗΥΟΥΡΙΡῈΒ 2, 15 τὸ πρὸ τούτου ἣ 37 

ἀκρόπολις ἡ νῦν οὖσα πόλις ἦν... καλεῖται δὲ διὰ 

τὴν παλαιὰν ταύτῃ κατοίκησιν καὶ ἡ ἀκρόπολις μέχρι 

τοῦδε ἔτι ὑπ᾽ ᾿Αθηναίων πόλις. (οἴ. δὰ ο. 22, 17.) [} 

ΒΟΗΟΙ,. ΠΕΈΜΟΒΤΗ. 22, 13 ὅπερ (5ίρμυτα) ἐκαλεῖτο Τ7ο- 

λιάδος ᾿Αθηνᾶς διὰ τὸ αὐτῆς εἶναι τὴν πόλιν. 

ἐκ τοῦ οὐρανοῦ] οἴ, 44 ο. α. 35", 

λύχνος (οἴ. ἰαΡ. ΣΧ] 5ΤΒΕΑΒΟ 9 Ρ. 3968 

ἐπὶ τῇ πέτρᾳ τὸ τῆς ᾿Αθηνᾶς ἱερόν, ὅ τε ἀρχαῖος 

νεὼς ὁ τῆς ἸΠολιάδος, ἐν ὦ ὁ ἄσβεστος λύχνος, 

καὶ ὁ ΤΤαρθενών. | ΒΟΗΟΙ. ἨΌΜΒΕΗῚΙ τ 34 τὸν ἄσβε- 

στον ᾿Αθήνησι λύχνον. [[ ῬΙΧΥΤΑΚΟΗΥΒ Θ0}148 13 τὸν 

μὲν ἱερὸν τῆς θεοῦ λύχνον ἀπεσβηκότα διὰ σπάνιν 

ἐλαίου περιεῖδε (Α τἰϑ.10). [1 ΤΡῈΜ Ναπιαα 9 τῆς “Ἑλλά- 

δος ὅπου πῦρ ἄσβεστόν ἐστιν, ὡς Τυθοῖ καὶ ᾿Αθή- 

νησιν, οὐ παρθένοι, γυναῖκες δὲ πεπαυμέναι γάμων 

ἔχουσι τὴν ἐπιμέλειαν" ἐὰν δὲ ὑπὸ τύχης τινὸς ἐκλίπῃ, 

καθάπερ ᾿Αθήνησι μὲν ἐπὶ τῆς ᾿Αριστίωνος λέγεται 

τυραννίδος ἀποσβεσθῆναι τὸν ἱερὸν λύχνον... οὔ 

φασι δεῖν ἀπὸ ἑτέρου πυρὸς ἐναύεσθαι, καινὸν δὲ 

ποιεῖν καὶ νέον, ἀνάπτοντας ἀπὸ τοῦ ἡλίου φλόγα 

καθαρὰν καὶ ἀμίαντον. [0 ΝΌΝΝΥΒ 39, 122 Ἀμφι- 

γυήεις Κεκροπίου λύχνοιο φεραυγέα δαλὸν ἀνά- 

ψας. [10. 27, 115. αἴθοπι λύχνῳ. 320 ἀειφανέος σέο 

( υ]οαπῖ) λύχνου. 

Καλλίμαχος] ῬΙΙΝΙΥΒ 34, 92 ἐλ ογριεῖδις 39 

ατείορε γιαχίριε ΦΟΡΊΙΟ71716 1γι5ιρηῖ εοὐ (αἰἰ[ίριασλιες, 

56) 6 7 εα ιεγγιγιία ὁ}, διεἴ γτθς Μγιόηγι ἠαΦογιέϊς αἰτἰχρεγιέϊαε, 

οὗ τά εαέαϊεχεϊεσλγιες (511: σαέαΐξεχηέσλγιες ΒΌΡ.) αῤῥεέ- 

λαΐτε5, γποριογαφιζ ἐχεριῤίο αὐλιδογιαέ οἰ σεγας ἡεοαμέηη, 1 

ΨΙΤΕΥΥΙΥΕ 4, 1, 10 Οαῤιίριασλης, χε ῥγοῤίον' εἰεραγι- 

ἐΐαηι εἰ σεδεέϊαίεν»ιε αγέϊς γιαγήηογαγίαε (ΜΊΟΒ 6115: ηιαγ- 

γονέας ᾿ἰρτὶ) αὖ “ἐλμεγιϊεγιοιδες εαέαΐες ἅγιος γεεγαΐ πο- 

»ιϊμαΐπδ, 



(26) των ἐστὶν ἄριστος ὥστε καὶ λίθους πρῶτος ἐτρύπησε, καὶ ὄνομα ἔθετο κατατηξίτεχνον ἢ θεμένων 
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70 ΜΕΝΟΝΈΠΤΙῚ ΘΙΟΝΥΜ ΤΙΘΝΈΕΈΥΜ. 

ἄλλων κατέστησεν ἐφ᾽ αὑτῶ. 

Κεῖται δὲ ἐν τῷ ναῷ τῆς Πολιάδος ᾿Ἡ 
ὑπὸ κλάδων μυρσίνης οὐ σύνοπτος. 

᾿Αναθήματα δὲ ὁπόσα ἄξια λόγου, τῶν μὲν ἀρχαίων δίφρος ὀκλαδίας ἐστί, Δαιδάλου 

ποίημα, λάφυρα δὲ ἀπὸ Μήδων Μασιστίου 

ἵππου, καὶ ἀκινάκης Μαρδονίου λεγόμενο 

᾿Αθηναίων οἶδα ἱππέων: Μαρδονίου δὲ μαχεσαμένου Λακεδαιμονίοις ἐναντία καὶ ὑπὸ ἀνδρὸς Σπαρ- 

τιάτου πεσόντος οὐδ᾽ ἂν ὑπεδέξαντο ἀρχήν, οὐδὲ ἴσως ᾿Αθηναίοις παρῆκαν φέρεσθαι Λακεδαιμόνιοι 

τὸν ἀκινάκην. 

44 κατατηξίτεχνον πατίαπίο. δοοθπίι ᾿ἰ τὶ τηοὶϊ 
μενος ΒεκΚκοσ 2 οὐ σύνοπτος Ηἰζχὶσ: οὐ σύνοπτον 
καὶ ὑπὸ (᾿Αειμνήστου» ἀνδρὸς... οὐδ᾽ αὐτὸς ὑπεδέξατο. . παρῆκαν ἂν φέρεσθαι Κανβεῖ γαλγό,. Κι λεῖοῖ, τ8:4. 
Ρ. 424. οὐδὲ ἴσως ἂν ὑπεδέξαντο ἀρχήν, οὐδ᾽ ἂν ᾿Αθηναίοις ΒΙπεπιποῖ ἰδ. 1885. Ρ. 486 

Ἑρμῆς] ΗΕΞΥΘΗΙνΒ. Ἐριφύλλιον (Ἐρίφυλλον 

Μεϊπεὶκο)" τὸν ᾿Απόλλωνα καὶ τὸν Ἑ ρμῆν. 

λάφυρα ἀπὸ Μήδων) [ΒΙΜΟΝΙΡΕΒ)] 8ἃπί. 

Ῥα]. δ6,2 Τόξα (Θὦπλα Μείπεϊικθ) τάδε πτολέμοιο 

πεπαυμένα δακρυόεντος Νηῷ ᾿Αθηναίης κεῖται ὑπω- 

ρόφια, ἸΤολλάκι δὴ στονόεντα κατὰ κλόνον ἐν δαὶ 

φωτῶν Περσῶν ἱππομάχων αἵματι λουσάμενα. 

ΤῊΗΥΟΥΡΙΡΕΒ 2, 13 σκῦλα Μηδικὰ ἱπίοτ Οροθ5 ρα] ῖοα5 

ΑἰΒβδηϊθηβίαπη ἐπαυμηθγαῖ, οὗ, ΠΙΟΤῸ. 12, 40. 

Μασιστίου θώραξ] ΗΒΕΟΡΟΥΥΒ 9, 22 ἐντὸς 

θώρηκα εἶχε (Μεαβἰξεϊιι5) χρύσεον λεπιδωτόν. 

ἀκινάκης Μαρδονίου] ΒΒΕΜΟΒΤΗΒΝΕΞ 24, 

122 (ΔΑ 167) ταμιεύσας ((Ἰαιοεῖε5) ἐν ἀκροπόλει 

τἀριστεῖα τῆς πόλεως, ἃ ἔλαβεν ἀπὸ τῶν βαρβάρων, 

ὑφῃρημένος ἐξ ἀκροπόλεως, τόν τε δίφρον τὸν ἀρ- 

γυρόποδα (ὃς αἰχμάλωτος ἐκαλεῖτο ἩἨΑΠΡΟΟΘΒΑΤΙΟΝ 

5... καὶ τὸν ἀκινάκην τὸν Μαρδονίου, ὃς ἦγε 

τριακοσίους δαρεικούς. [| ΞΟΗΟΙ,.. ΘΠΕΜΟΒΤΗΕΝΙΒ 3, 25 

ἀνέθεσαν ἀπὸ τῶν λαφύρων τῶν ἸΤερσικῶν τὸν δίφρον 

τὸν ἀργυρόποδα τοῦ Ξέρξου καὶ τὸν ἀκινάκην τὸν 

Μαρδονίου. |Π ιὸο ΟἩΚΥΒΟΒΥ. 2 Ρ. 85. τὸν γὰρ 

ἀκινάκην τὸν Μαρδονίου πολὺ σεμνότερον καὶ κρεῖτ- 

τον ἀνάθημα ἔχουσι καὶ τὰς Λακώνων ἀσπίδας 

τῶν ἐν ΤἸΤύλῳ ποτὲ ἁλόντων (ΟΙΑ. 10, 6γ8, 8, 62 

ἀσπίδες Λακωνικαὶ ΧΙ ἰῃ δὐμηδπηθπίασίο ἃγοῖβ, αἱ οἵ, 

ἈΕΙΒΤΟΡΗ. 644. 846 5ε44.) ἢ τὰ προπύλαια τῆς ἀκρο- 

πόλεως. 

ἀνδρὸς Σπαρτιάτου] ΗΒΕΚΟΡΟΥΥΒ 9, 64 

ἀποθνήσκει δὲ Μαρδόνιος ὑπὸ ᾿Αειμνήστου ἀνδρὸς 

ἐν Σπάρτῃ λογίμου. [ Ι0ῈΜ 0, 70 τὴν μέν νυν φάτ- 

νὴν ταύτην τὴν Μαρδονίου ἀνέθεσαν ἐς τὸν νηὸν τῆς 

᾿Αλέης ᾿Αθηναίης Τεγεῆται, τὰ δὲ ἄλλα ἐς τωὐτό, ὅσα 

περ ἔλαβον, ἐσήνεικαν τοῖς Ἕλλησι. 

οἰκουρὸς ὄφις] ΑΒΙΒΤΟΡΗΑΝΕΒ Τγϑίβια, 758 

᾿Αλλ’ οὐ δύναμαι ᾽γωγ᾽ οὐδὲ κοιμᾶσθ᾽ ἐν πόλει, Ἐξ οὗ 

τὸν ὄφιν εἶδον τὸν οἰκουρόν ποτε. ἰ ΒΟΠΟΙΙΟΝ 
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Ερμῆς ξύλου, Κέκροπος εἶναι λεγόμενον ἀνάθημα, 

θώραξ, ὃς εἶχεν ἐν Πλαταιαῖς τὴν ἡγεμονίαν τῆς 

ς εἶναι. Μασίστιον μὲν δὴ τελευτήσαντα ὑπὸ τῶν 5 

οτεϑ: κακιζότεχνον ἀετοτίοτεβ κατάτεχνον (ΟἸδιοτίις ΠΠ τ λεγό- 
Ἰιρτὶ πιριίοσαβ εὐσύνοπτον ἀείετίοτε [ 7 ὑπεδέξατο εοἀϊΐοε5 

τὸν ἱερὸν δράκοντα τῆς ᾿Αθηνᾶς, τὸν φύλακα τοῦ 

ναοῦ. |[|[ἰΗΕΒΒΟΡΟΥΥΒ ὃ, 41 λέγουσι ᾿Αθηναῖοι ὄφιν 

μέγαν φύλακα τῆς ἀκροπόλιος ἐνδιαιτᾶσθαι ἐν τῷ 

ἱρῷ (οἷ. ΑΑ 51). | ῬΕΥΤΑΒΟΗΥΒ Ὑβεΐῖβι. τὸ (ΔΑ. 52) 

τοῦ δράκοντος. [| ΕΥ̓ΞΒΤΑΤΗΙΥΒ δὰ οπι. α 356 οἰκου- 

ρός δράκων, φύλαξ τῆς ΤἸΤολιάδος, ἤγουν ἐν τῷ νεῷ 

τῆς Πολιάδος διαιτιύμενος. [[- ΗΈΒΥΘΕΙΥΒ οἰκουρὸν 

ὄφιν᾽ τὸν τῆς ἸΤολιάδος φύλακα δράκοντα. καὶ οἱ 

μὲν ἕνα φασίν, οἱ δὲ δύο ἐν τῷ ἱερῷ τοῦ Ἐρε- 

χθέως. τοῦτον δὲ φύλακα τῆς ἀκροπόλεώς φασι, ὦ 

καὶ μελιττοῦταν παρατίθεσθαι. [ ῬΗΟΤΙΥ͂Σ οἰκουρὸν 

ὄφιν" τὸν τῆς ἸΤολιάδος φύλακα. καὶ Ἡρόδοτος {μὲν 

ἕνα φησὶν ἐν τῷ ἱερῷ» (βιρρ!. Οτεαζεσ), Φύλαρχος. 

δὲ 7 αὐτοῦ δύο. [Π ΕΤΥΜΟΙ,. Μ. δράκαυλος" Σοφο- 

κλῆς Τυμπανισταῖς. ἐπεὶ ἡ ̓ Αθηνᾶ δοκεῖ παρ᾽ αὐταῖς 

αὐλίσαι τὸν δράκοντα ταῖς Κέκροπος θυγατρά- 

σιν. (ἢ) (ἴμ5. Βγαποκ)ὺ) ὅτι συναυλίζονται κατὰ τὸ 

εἰκὸς Κέκροπι ὄντι διφυεῖ. (ἢ (ἰάθη ἰπ5.} ὅτι συναυ- 

λίζεται μία τῷ ἐν τῇ ἀκροπόλει δράκοντι, προσημε- 

ρεύουσα τῇ θεῶ. (ϑνιρ.8. εἴ, ἩΈΞΥΟΗ. δράκαυλος.) 

Ι ΡΗΙΠΟΒΥΝΑΎΥΒ ἱπιᾶρρ. 23, 17, 6 τοῦτο γὰρ λέγεται τὸ 

θηρίον (δράκων) εὔνουν τε εἶναι τῷ χρυσῷ... καὶ 

ὁ δράκων δὲ ὁ τῆς ᾿Αθηνᾶς ὁ ἔτι καὶ νῦν ἐν ἀκρο- ᾿ 

πόλει οἰκῶν δοκεῖ μοι τὸν ᾿Αθηναίων ἀσπάσασθαι 

δῆμον ἐπὶ τῷ χρυσῷ, ὃν ἐκεῖνοι τέττιγας ταῖς κεφα- 

λαῖς ἐποιοῦντο.  ῬΙΥΤΔΈΆΘΗΥΒ ειποβία, 26 λέγεται 

γὰρ (θειποβίμεπμε5) ἐκ τοῦ ἄστεος ἀπαλλαττόμενος 

καὶ πρὸς τὴν ἀκρόπολιν ἀνατείνας τὰς χεῖρας εἰπεῖν ᾿ 

“ὦ δέσποινα ΤΤολιάς, τί δὴ τρισὶ τοῖς χαλεπωτά- 

τοις χαίρεις θηρίοις, γλαυκὶ καὶ δράκοντι καὶ δήμῳ ;᾿" 

βωμοί] ῬΙΥΤΑΒΟΗΥΒ αυδοβῖς, βυτροβ, 9, ὁ νεὼ 85 

κοινωνεῖ (Ποσειδῶν) μετὰ τῆς ᾿Αθηνᾶς, ἐν ᾧ καὶ 

βωμός ἐστι Λήθης ἱδρυμένος. ΔῈ 28 (δὰ ς, 26,31} 

Ὁ βομὸς τὲς Διόνες (ἀπε δεάοπι Ῥοϊϊδ 5). 1 ΕὝΒΤΑ - 

ΤΉΙΥΒ δὰ οι, Χ 451 ᾿Αθήνησιν Αἰδοῦς καὶ Ἂφε- 

λείας ἦν βωμὸς περὶ (παρὰ) τὸν τῆς ἸΤολιάδος 



ΟΙΕΑ 5ΘΑΟΒΑ ΜΙΝΕΕΝΔΕ 72 

Περὶ δὲ τῆς ἐλαίας οὐδὲν ἔχουσιν ἄλλο εἰπεῖν ἢ τῇ θειζὺ μαρτύριον γενέσθαι τοῦτο ἐς τὸν 

τὸ ἀγῶνα τὸν ἐπὶ τῇ χώρᾳ. λέγουσι δὲ καὶ τάδε, κατακαυθῆναι μὲν τὴν ἐλαίαν, ἡνίκα ὃ Μῆδος τὴν 

πόλιν ἐνέπρησεν ᾿Αθηναίοις, κατακαυθεῖσαν δὲ αὐθημερὸν ὅσον τε ἐπὶ δύο βλαστῆσαι πήχεις. 

᾿Αθηνᾶς νειύν, καθὰ καὶ ΤΤαυσανίας ἱστορεῖ" ἃς οἱ μὲν 

παιδαγωγοὺς οἱ δὲ τροφοὺς τῆς θεᾶς γενέσθαί φασιν. 

Ι Ηββύσηιῖνβ Αἰδοῦς βωμός: ᾿Αθήνησιν ἐν τῇ ἀκρο- 

πόλει Αἰδοῦς καὶ ᾿Αφελείας (ΟΥ̓́ Δομβηα ἢ «δέααέ ΑΑἐλέρ 1 

Ρ. 133: φιλίας οο4.) εἰσὶ βωμοὶ πρὸς τῷ ἱερῷ. 

ΑΝΕΟΌΟΥΑ ΒΕΚΙ.. Ρ. 355, 14 Αἰδώ"... καὶ ἡ τροφὸς 

τῆς ᾿Αθηνᾶς’ καὶ ὁ βωμὸς ὁ ἐν τῇ ἀκροπόλει. 

(ὅν: 5.) | ΔῈ 2, 367 ἱερείαι Αἰδοῦς. [[ ῬΑΥΘΑΝΙΑΒ 

1, 17,. 1 καὶ θεοὺς εὐσεβοῦσιν (Αἰβμεπίεη565) ἄλλων 

πλέον" καὶ γὰρ Αἰδοῦς σφίσι βωμός ἐστι καὶ Φήμης 

(εἴ, 5ΟΗΟΙ. ΑἜΒΟΗΙΝ, 1, 128) καὶ Ὅρμῆς. 

5: ᾿]οη αηοηΐα ΡΌΡΙΪοα ἴῃ αἴος ρτοροβί(δ) 

παρὰ τὸν ἀρχαῖον νεών 50Η01,. ΑΒΙΒΤΟΡΗ. 1,05. 

273 (ΔΑ 42, ἃ. 506) [ - - θεν τῶ νεὸ τὸ ἀρχ[αίο] ΓΙΑ, 

Ι, 93, 5 (ϑδες, Ψ). |ὄ [παρὰ τὸν νεὼ τ]ὸν ἀρχαῖον 

τῆς ᾿Αθηνᾶς τί[ίῆς Πολιάδος] ΟΙΑ. 11, 464, 4 

(ΔΑ 214, 5ίδίια Ρίοϊεπιδεὶ ὙΠ, ἃ, 117[81). [ παρὰ τὸν 

νεὼ τῆς ᾿Αθηνᾶς τῆς ἸΠΤολιάδος (ΙΑ. 11, 332, 42 

ἴβαερ; 1{1].. ἵν 2, 477.4, 25. (Θδες. 1). [1 παρὰ τῇ θεῷ 

ΘΈΜΟΞΤΗ. [59], τος (ΔΑ τοῇ, ἃ. 427). [ παρ᾽ ᾿Αθηνᾷ 

Πρ 5 Ὡ  (ΑΑ᾿ 11.3..,.8.. 421}:. }} «παρὰ ο[τίῆι ΠῸ} 

λιάδι ᾽ΑἌθηνᾶι Ἐφημ. ἀρχ. 1884 Ρ. 167, 15. (ϑδεο. 

ἔετε 1 ροβὲ (Βσ,), [| παρὰ προμάχωι ἸΤαλλάδι Κ ε- 

κροπίης (ΙΑ, ΠΙ, 6238 (ΔΑ 244, 5ἰδίυα Ηδτγοα], ἴπ- 

εὐπίς 5860, Ψ' ροβϑὺ (Βστ,). [|[ἰ πρόσθεν τοῦ ἀγάλματος 

ΟἸΤΑ αὐ Ὁ, ἃ δ. (ΑΔ τά συ. α..386)» {{- παρὰ -τὴν 

χαλκῆν τὴν μεγάλην ᾿Αθηνᾶν ὈΈΜΟΞΤΗ. 19, 272 

(ΔΑ 69). [ παραστήσαντες τῷ ἀγάλματι τῷ Μαραθω- 

νόθεν ΑΒΙΒΤΙ. 46 ρΡ. 288 Ὁ. [|ἔ πλησίον τῶν ἀνα- 

θημάτων ΥΙΤᾺΑῈ Χ ΟΒΑΤΊΈ. Ρ. 8538 (ΔΑ τ96, ἃ. 306). ᾿ 

ἧπερ ἀνάκειται τὰ ψηφίσματα τὰ περὶ Φρυ- 

νίχου 1810. Ρ. 8340 (4. 410). 

9 ΤΙανδρόσειον ((20. ΧΧ εἰ Χ ΧΥΙΙ, Ε. ΙΧ ΥΠΠῚ)] 
ΔΑ 22, 11, 63 εἰ 9 τὸν τοῖχον τὸν πρὸς τὸ ΤΤαν- 

δροσείο. | ἰδϊά, 1, 44 τὸν κιόνον τὸν ἐπὶ τὸ τοίχο 

τὸ πρὸς τὸ Ἰ]ανδροσείο (οἴ, 1014, 1, 64). 1 27, ς, 32 

τὰ μετακιόνια τέτταρα ὄντα τὰ πρὸς τῷ Ἰ]ανδροσείο. 

Ι. 26, 11, 27 εἰ 40 ἐπὶ τὸμ πρὸς τὸ ΤἸΤανδροσείο αἰετόν. 

|.͵ 29, α, τι κατὰ τὸ ἸΤανδρόσειοϊ[ν]. 

ο" ἐλαία (00. Ἰαυά, εἰ ΧΧΧΝ, το--14}} ΗΕΚΟο- 

ὈΟΎΤΥΒ 8, 55 ὦ, δά ο, 26, 25 ἀκ, {{{Ό0Ὀ0 ῬΡΗΙΠΟΟΘΗΟΚΕΥΒ 

τ. 146 ἀρ. Τλίοπγβ. Ἦαδὶ, ἀς Ὠΐπ, 132 ἐν τῇ ἐνάτῃ φησί 

“τοῦ δ᾽ ἐνιαυτοῦ τουδὶ διελθόντος, ἑτέρου δ᾽ εἰσιόν- 

τος (ΟἹ, 118, 3 Ξξξι 3206) ἐν ἀκροπόλει σημεῖον ἐγένετο 

τοιοῦτο. κύων εἰς τὸν τῆς Πολιάδος νεὼν εἰσελ- 

θοῦσα καὶ δῦσα εἰς τὸ ΤΤανδρόσειον, ἐπὶ τὸν βωμὸν 

ἀναβᾶσα τοῦ Ἑρκείου Διὸς τὸν ὑπὸ τῇ ἐλαίᾳ 

κατέκειτο. πάτριον δ᾽ ἐστὶ τοῖς ᾿Αθηναίοις κύνα μὴ 

ἀναβαίνειν εἰς ἀκρόπολιν. (εἴ, δά ς, 24, 347 .})}} ΑΡΟΙ.- 

ΤΟΡΟΕΥΒ 3, 178 (14, 1, 2) (εἴ, δὰ ο. 26, 295) μετὰ δὲ 

τοῦτον (Νερίαπυπ) ἧκεν ᾿Αθηνᾶ, καὶ ποιησαμένη τῆς 

καταλήψεως Κέκροπα μάρτυρα ἐφύτευσεν ἐλαίαν, ἣ 

νῦν ἐν τῷ ἸΤανδροσείῳ δείκνυται.  ΒΟΟΙΙΟΝ 

δριὰ Αἰμοπαθὰπὶ 15, 50 Ρ. 6944 Ἐνικήσαμεν ὡς ἐβου- 

λόμεσθα, Καὶ νίκην ἔδοσαν θεοὶ φέροντες ἸΠΤαρὰ 7] αν- 

δρόσου ὡς φίλην ᾿Αθηνᾶν (ΠΤ άνδροσον εἰ ᾿Αθηνᾷ 

Βερκ). [|| ΗΥΘΊΙΝΥΒ ἴαρ. 164 “77ήγιογα ., 2 γ7ηιτέγ 

2ι εὰ ἐεγγζα οἴεαηε δειεῖί, σαε αὐλπης αξοιέτεγ σίαγε. ] 

ῬΙΜΙΝΙΥ͂Β 16, 240 “ἐλεγιῖς ψιεοφί οἷεα ἅπγαγε ἐγαςζίεν, 

2γ1 σογίαγιῖγό οαϊίΐα α ἤήῥιεγμα. 1 ΟἸἼἸΘΕΈΒΟ ἀδ Ιερ. 1, 

Ι, 2 πῖσξ γογίε Αὲμόγιαε ἔθέαε σεγεῤγδογγιαγηι 171 γος οἶδα) 

ἐθγι6γ6 ῥοΐμογηγι (οἴ, ΓΗΒΟΡΗΒΑΒΤΥΒ Εἰβί, ρ]απί, 4, 

13, 2): {|ΈΥΡΥΒΑΒΟΗΒ. Δηΐον,, 345 (ΔΑ 221) τῆς 

ἱερᾶς ἐλαίας. || ῬΟΙΙΥ͂Χ 9, 17 ἡ δὲ κωμῳδία καὶ 

ἀστῆς ἐλαίας εἴρηκε, τῆς ἐν πόλει. | Ενϑτα- 

ΤΗΙΥΒ δᾶ ἤομῃ, α 4 ἔλεγον οὖν ᾿Αθηναῖοι. .. καὶ 

ἀστὴν ἐλαίαν τὴν ἐξ ἀκροπόλεως, τὴν καὶ 

ἱεράν. [ ΗΒΒΥΟΘΗΙΨΒ ἀστὴ ἐλαία" ἡ ἐν ἀκροπόλει, ἡ 

καλουμένη πάγκυφος διὰ χθαμαλότητα. [ἰ ῬΟΙΙΥΧ 

ὅ, τ63 ὡς ᾿Αριστοφάνης, πάγκυφος ἐλαία. [ ἨΒ5Υυ- 

ΟΗΙΥΒ πάγκυφος ἐλαίας εἶδος τι κατακεκυφὸς καὶ 

ταπεινὸν ἐν τῇ ἀκροπόλει. (εἴ, ΡΗΟΤΙΥΒ πάγκυφος 

ἐλαία ἡ κατακεκυμμένη.) [0ω ΕΤΎΥΜΟΙ,. Μ. ᾿Αθηναίς᾽ 

ἡ ἐλαία, (Η ΕΒΥ ΘΗ.) [|| ϑ'νΙΡ ΑΒ. μορίαι᾽... ἦσαν δὲ 

πρῶται ιβ΄ τὸν ἀριθμόν, αἱ μεταφυτευθεῖσαι ἐκ τῆς 

ἀκροπόλεως εἰς ᾿Ακαδήμειαν. (ΡΗΟΤΙΥΒ.) [ ΒΟΉΟΤ,. 

ΞΟΡΗΟΟΙΙΒ Οεά, (ο]. 7γοι..... ὁ δ᾽ Ἴστρος καὶ τὸν 

ἀριθμὸν αὐτῶν δεδήλωκεν γράφων οὕτως : τ ἔνιοι 

δὲ κλάδον [ἀπὸ] τῆς ἐν ᾿Ακαδημείᾳ ἐλαίας ἀπὸ τῆς 

ἐν ἀκροπόλει φυτευθῆναί φασίν. 

κατακαυθῆναι τὴν ἐλαίαν] ἨΒΕΟΡΟΥΥΒ 

δ, δ (ΔΑ 56) ταύτην τὴν ἐλαίην ἅμα τῶ ἄλλῳ ἱρῷ 

κατέλαβε ἐμπρησθῆναι ὑπὸ τῶν βαρβάρων᾽ δευτέρῃ 

δὲ ἡμέρῃ ἀπὸ τῆς ἐμπρήσιος ᾿Αθηναίων οἱ θύειν 

ὑπὸ βασιλέος κελευόμενοι ὡς ἀνέβησαν ἐς τὸ ἱρόν, 

ιὥρεον βλαστὸν ἐκ τοῦ στελέχεος ὅσον τε πηχυαῖον 

ἀναδεδραμηκότα. | ΤΙΟΝΎΒΙΥΒ ΗΛΙ... δπίί. δχο, 14, 

2 (4) ᾿Αθήνησιν ἐν τοῦ γηγενοῦς Ἐρεχθέως τῷ σηκῷ 

ἱερά τις ὑπ᾽ ᾿Αθηνᾶς φυτευθεῖσα ἐλαία κατὰ τὴν ἔριν 

τὴν γενομένην αὐτῇ πρὸς Ποσειδῶνα περὶ τῆς χώρας 

ἅμα τοῖς ἄλλοις τοῖς ἐν τῷ ἱερῷ οὖσιν ἐμπρησθεῖσα 

ὑπὸ τῶν βαρβάρων, ὅτε τῆς ἀκροπόλεως ἐκράτησαν, 

δευτέρᾳ τῆς ἐμπρήσεως ἡμέρᾳ βλαστὸν ἐκ τοῦ στελέ- 

χους ἀνῆκεν ὅσον τε πηχυαῖον. [| οἵ, ΒΟΡΗΟΟΙΕΒ 

Οεά, ΟοἹ], 6094 5644. 

2(27) 
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Τῷ ναῦὺ δὲ τῆς ᾿Αθηνᾶς Πανδρόσου ναὸς συνεχής ἐστι καὶ ἔστι ἸΠΤάνδροσος ἐς 

τὴν παρακαταθήκην ἀναίτιος τῶν ἀδελφῶν μόνη. ᾿ 

Ἃ. δὲ μοι θαυμάσαι μάλιστα παρέσχεν ἔστι μὲν οὐκ ἐς ἅπαντας γνώριμα, γράψω δὲ οἷα 

παρθένοι δύο τοῦ ναοῦ τῆς Πολιάδος οἰκοῦσιν οὐ πόρρω, καλοῦσι δὲ ᾿Αθηναῖοι σφᾶς 15 συμβαίνει. 

ἀρρηφόρους" αὗται χρόνον μέν τινα δίαιταν ἔχουσι παρὰ τῇ θειΐ, παραγενομένης δὲ τῆς ἑορτῆς 

14 ἅπαντα οοαϊοοθ5. ππο]ϊοσοβ | 

ἸΤανδρόσου ναός] ΟΙΑ, 1, 481, 58 ἔθυσαν 

(οἱ ἔφηβοι)... τὰ ἐξιτητήρια ἐν ἀκροπόλει τῆι τε 

᾿Ἄθηνᾶι τῆι ἸΤολιάδι καὶ τῆι Κουρ[οτρόϊφωι καὶ 

τῆι ἸΤανδρόσ[ωι κα]ὶ ἐκαλλιέρησαν. [0 ἨΑΚΡΟΟΘΕΑ- 

ΤΊΙΟΝ ἐπίβοιον: Λυκοῦργος ἐν τῷ περὶ τῆς ἱερείας. 

Φιλόχορος δ᾽ ἐν β’ φησὶν οὕτως “ἐὰν δέ τις τῇ 

᾿Αθηνᾷ θύῃ βοῦν, ἀναγκαῖόν ἐστι καὶ τῇ ἸΤανδρόσῳ 

(Πανδώρᾳ οοἄ, Απρε]ίολπιβ, 5. 10., ΕΤΥΜ. Μ.) θύειν 

οἷν (μετὰ βοὸς «ἀά. οοἀά, Απροὶ. Ν΄ αἱ. Τραιτηβί., ὅν 10. 

ΕΤΥΜ. Μ.), καὶ ἐκαλεῖτο τὸ θῦμα ἐπίβοιον᾽. ὁμοίως 

καὶ Στάφυλος ἐν α΄’ τῶν περὶ ᾿Αθηνῶν. [[| ΓΙΑ. Π, 

1300. Π|Ι, 887 ἐρρηφορήσασαν ᾿Αθηνᾶι ἸΤΠολιάδι καὶ 

ἸΤΤανδρόσωι. | Π, 1383 ᾿Αθηνᾶι καὶ ΤΤανδρόσωι ἐρρη- 

φορήσασαν. || ΟἾΔΑ, ΠΙ|, ττόο [ἱέρειαν (Ὁ) ΤΤαν]δρόσου. 

Ι ῬΑΥΒΑΝΙΑΒ. 0, 35; 2 (εἴ, δὰ ς. 22, 46) τῇ δὲ ἑτέρᾳ 

τῶν Ὡρῶν νέμουσιν ὁμοῦ τῇ ἸΤανδρόσῳ τιμὰς 

οἱ ᾿Αθηναῖοι, Θαλλὼ τὴν θεὸν ὀνομάζοντες. 

παρακαταθήκη, ᾿Αγλαύρου ἱερόν] Ῥαγν- 

ΒΑΝΙΑΒ 1, 18, 2Ὡ ὑπὲρ δὲ τῶν Διοσκούρων τὸ ἱερὸν 

᾿Αγλαύρου τέμενός ἐστιν. ᾿Αγλαύρῳ δὲ καὶ ταῖς 

ἀδελφαῖς Ἕρσῃ καὶ ἸΤανδρόσῳ δοῦναί φασιν ᾿Αθηνᾶν 

Ἐριχθόνιον, καταθεῖσαν ἐς κιβωτόν (εἴ, ΝΟΝΝΥΒ 27, 

116 Ἰνδιίύῃ κεκαλυμμένος αἴθοπι κίστῃ. 321 λάρ- 

νακα), ἀπειποῦσαν ἐς τὴν παρακαταθήκην μὴ 

πολυπραγμονεῖν. ἸΤάνδροσον μὲν δὴ λέγουσι πείθεσθαι, 

τὰς δὲ δύο, ἀνοῖξαι γὰρ σφᾶς τὴν κιβωτόν, μαίνεσθαί 

τε ὡς εἶδον τὸν Ἐριχθόνιον καὶ κατὰ τῆς ἀκροπό- 

λεως ἔνθα ἣν μάλιστα ἀπότομον αὑτὰς ῥῖψαι. 

κατὰ τοῦτο ἐπαναβάντες Μῆδοι κατεφόνευσαν κ. τ.λ. 

Ι ἨἩΒΕΟΡΟΥΥΒ 8, 53 (ΔΑ 54) ἀνέβησάν τινες κατὰ τὸ 

ἱρὸν τῆς Κέκροπος θυγατρὸς ᾿Αγλαύρου, καίτοι περ 

ἀποκρήμνου ἐόντος τοῦ χιύρου. [[Π ῬΟΙΥΑΈΝΥΒ 1, 

21,2 (ΔΑ 31ὴ ἀράμενοι τὰ ὅπλα κατήνεγκαν εἰς τὸ 

ἱερὸν τῆς ᾿Αγραύλου. Ι ΒΟΉΟΙ,.. ΘΕΜΟΒΥΗΕΝΙΒ 

10, 303 ἱέρεια δὲ γέγονεν ἡ Ἄγραυλος ᾿Αθηνᾶς, ὥς 

φησι Φιλόχορος. || "Αγραυλος καὶ Ἕρση καὶ Τ]Πάν- 

δροσος θυγατέρες Κέκροπος, ὥς φησιν ὁ Φιλόχορος. 

λέγουσι δὲ ὅτι πολέμου συμβάντος παρ᾽ ᾿Αθηναίοις, 

ὅτε Εὔμολπος ἐστράτευσε κατὰ Ἐρεχθέως (εἴτι. 2 5 5Βε44.), 

καὶ μηκυνομένου τούτου ἔχρησεν ὁ ᾿Απόλλων ἀπαλ- 

λαγήσεσθαι, ἐάν τις ἀνέλῃ ἑαυτὸν ὑπὲρ τῆς πόλεως. 

ἡ τοίνυν Αγραυλος ἑκοῦσα αὑτὴν ἐπέδιυκεν εἰς θά- 

νᾶάτον, ἔρριψε γὰρ ἑαυτὴν ἐκ τοῦ τείχους. εἶτα ἀπαλ- 

λαγέντες τοῦ πολέμου ἱερὸν ὑπὲρ τούτου ἐστήσαντο 

16 κανηφόρους 16] καννηφόρους οοαϊΐςε5. ἀφίοτγίοτοβ 

αὐτῇ παρὰ τὰ προπύλαια τῆς πόλεως" καὶ 

ἐκεῖσε ὥμνυον οἱ ἔφηβοι μέλλοντες ἐξιέναι εἰς πόλε- 

μον. (ἐν τῷ τῆς ᾿Αγλαύρου ΕΜ. 19, 303, ἐν 

᾿Αγραύλου ῬΙντ. ΑἸοϊΌ. 15. ῬΟΙΙ,.. 8, 105.) [- (ΙΑ. ΤΙ, 

1369 ᾿Αγλαύρου ἱέρεα Φειδοστράτη, Ἐτεοκλέους θυ- 

γάτηρ Αἰθαλίδου. 

Κεκρόπιον (εἴ, δά ἴ40. ΚΣ ΧΥΤΗ, .““})] ΟΙΑ. ΙΝ, 

2, 563 ὁ, 34 ἀναγράψαι τόδε τὸ ψήφισμα (ἀξ ερΒεδὶ5 

{ἰριι5 Οφοτοριἰς, ἃ, 334,3) ἐν στήληι λιθίνηι καὶ στῆσαι 

ἐν τῶι τοῦ Κέκροπος ἱερῶι. εἴ, 563 ὦ, ΠῚ, 1ο07. 

] Ἑ πρόστασις Ὃ πρὸς τῶι Κεκροπίοι, ὯἝἙ γονία Ἑ 
πρὸς τὸ Κεκροπίο ἃ. δὰ ο. 26, 2727.0Ὀ ἰ ΔῈ 20, Ιὸ 

[νο]τόθεν τ[ὸὃ ν]εῦ ἐντὸς τὸ Κίεκροπίο)] (Ξαρρῖε- 

πιθητιπ) ΡΥΟΡ 4116). 1 ΟἸΕΜΕΝΒ ΑἸΕΧ. ρΡτοϊσερέ, 3, 

45 ἐν τῷ νεῷ τῆς ᾿Αθηνᾶς ἐν Λαρίσῃ ἐν τῇ ἀκρο- 

πόλει τάφος ἐστὶν ᾿Ακρισίου, ᾿Αθήνησι δὲ ἐν τῇ 

ἀκροπόλει Κέκροπος, ὥς φησιν ᾿Αντίοχος (ἢοξα5) 

ἐν τῷ ἐνάτῳ τῶν ἱστοριῶν. (ΕὙΒΕΒΙΥΒ Ρταθρ. εὐδησ. 

2. 6,2) Ἰ ἸΒΕΟΡΟΒΕΥΥΒ ἄτδες. αῇξεςεῖϊ. -ςυσ. 8, 30 

Ρ. 115. καὶ γὰρ ᾿Αθήνησιν, ὡς ᾿Αντίοχος. ἐν τῇ ἐν- 

άτῃ γέγραφεν ἱστορίᾳ, ἄνω γε ἐν τῇ ἀκροπόλει 

Κέκροπός ἐστι τάφος παρὰ τὴν ἸΤολιοῦχον 

αὐτήν. || ΔΈΝΟΒΙΥΒ δάὰ. παῖ. ὅ, 6 ἐφ ἀὐξογέαγεερνε 

«μέϊοελτε Ἡτπεονγιεῖο ν»ιϑρβεοναΐ 

Οεεγοῤέόνε 556 »παριζαέιερε ἑεγγαθ. 1 ΟἸΑ. ΠΙ, 1276, 8 

ἱπίεγσ γεννήτας Απιγπαπάνϊάδυπὶ Ἂπυπιεσαίυσ ἱερεὺς 

Κέκροπος ᾿Αρίστων Σωσιστράτου ᾿Αθμονεύς. (εἴ, 

ἩἨΕΒΥΘΉΙΥ ᾿Αμυνανδρίδαι" γένος ἐξ οὗ ἱερεῖς (Κέ- 

κροπος δά. οββ Ζερεόςε Ρ. 24) ᾿Αθήνησιν.) 

Ἐριχθονίου τάφος] ἈΑΡΟΙΓΟΒΟΒΝΥΒ 3, τοῦ 

(14, 7, 1) Ἐριχθονίου. . ταφέντος ἐν τῷ τεμένει 

τῆς ᾿Αθηνᾶς. || ΟἸΕΜΕΝΒ ΑἸΕΧ. 1. 1, τί δὲ Ἐρι- 

χθόνιος; οὐχὶ ἐν τῷ νεῷ τῆς ἸΤολιάδος κεκήδευται; 

(Εν8ῈΕ8Β. 1.1).} ΔΆΝΟΒΙΥΒ 1.1. γίολέλονείες Ῥοξίασες 

ἐρι ζαμιο (οοπάϊειβ βοσι δἰ τα). 

περίβολοι] ΔΑ 20, 9 [νο]τόθεν τὸ νεὸ ἐντὸς 

{Ὁ ΕΠ Υ  υνννῖς Ἰὰ πᾶν τὸ Ἑκατόμπίεδ]Ἰον (εἴ. δὰ ἃ. 13". 

Ι ΟἿΑΟῚΝ, 1, τ, Ο (ρ. 3), 27 [ἐν περιβ]όλοίι τῶι ὄπισθ]εν 

τὸ τὲς ᾿Αθεναία[ς ἀρχαίο νε]ό. (εἴ, δὰ ς. 26, 2: } 

ΟἿΑ. Ἱ, 93, 6. -- -θὲν τὸ νεὸ τὶ ἀρχ[αίο]. ΟΥἹῈῈΛΑΕ Χ 

ΟΝΑΤΎ. Ρ. 8300 (εχ ἨΒΙΙΟΡΟΚΟ) ἀνάκειται ([50- 

οὐαϊε8) ἐν ἀκροπόλει χαλκοῦς ἐν τῇ σφαιρίστρᾳ 

πο Αἀἠλεηῖς ἐρ 

ΣΡ 

τ» 

ΣῚ 

τῶν ἀρρηφόρων κελητίζων ἔτι παῖς ὧν, ιὑς εἶπόν 16 

τινες, 

Ἂ 
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δρῶσιν ἐν νυκτὶ τοιάδε. ἀναθεῖσαί σφισιν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς ἃ ἡἣ τῆς ᾿Αθηνᾶς ἱέρεια δίδωσι φέρειν, (27) 

οὔτε ἣ διδοῦσα ὁποῖόν τι δίδωσιν εἰδυῖα οὔτε ταῖς φερούσαις ἐπισταμέναις -“--- ἔστι δὲ περίβολος 

ἐν τῇ πόλει τῆς καλουμένης ἐν Κήποις ᾿Αφροδίτης οὐ πόρρω, καὶ “- δι’ αὐτοῦ κάθοδος ὑπόταιος 

90 αὐτομάτη. ταύτῃ κατίασιν αἱ παρθένοι {καὶ κάτω μὲν δὴ τὰ φερόμενα λείπουσιν, λαβοῦσαι δὲ 

ἄλλο τι κομίζουσιν ἐγκεκαλυμμένον. καὶ τὰς μὲν ἀφιᾶσιν ἤδη τὸ ἐντεῦθεν, ἑτέρας δὲ ἐς τὴν ἀκρό- 

πολιν παρθένους ἄγουσιν ἀντ᾽ αὐτῶν. 

Πρὸς δὲ τῷ ναιὺ τὴς ᾿Αθηνᾶς ἔστι μὲν εὐήρης πρεσβῦτις ὅσον τε πήχεος μάλιστα, φαμένη 4 

διὰ {τεσσάρων καὶ ἐξήκοντα ἐτῶν τῆς ᾿Αθηνᾶς διάδκονος εἶναι Λυσιμάχη, ἔστι δὲ ἀγάλματα μετάλα 

19 καὶ ὁ ὁ δι᾽ ἄντρου Ιαπ | 20 καὶ ἰΠ5. 

καίτοι 

ΜΊομδοΙ σα [ 23 εὐήρης διαί, ἃ: εὐήρις οοαϊΐοςο5. Ρ]οτίατιο 
εὐρήρις 1,εἰ4. Α Εὐῆρις Τοὺρ ὑπηρέτις “Ν(ΠΙοΠ5) Φλεέδοῖ, 47:12. 1877 Ρ. 418 (αΐογαιιθ Λυσιμάχῃ; εὐγήρως Βεηπάοτχί, 
“ιλεη. λα, 1876 Ρ. 5ο εὐήθης Βήχπη δ». 4. δανγ. Αἰζαά, ι880 Ρ. 483 εὐπρεπὴς ΒΙΚ ε1]. Ἤοοτγτγιρίοίαθ. βἰρηιπη 
δάροβυϊξ Ηρ | πήχεος Ῥοῖβοη: πηχός Ἴοράϊςεβ. ἂῃ τρίπηχυς οἴ, «δ τὰ". ΧΧ ΧΨΠΠ, 9 | διὰ τεσσάρων καὶ ἑξή- 
κοντα ἐτῶν τῆς ᾿Αθηνᾶς Βεππάοτῇ “41εγι. 7 ἐλ. 1876 Ρ. 50 (τῆς θεοῦ ΜΙομαρΙ 5 ἰδ, 1877 Ρ. 33); καὶ τῆς θεοῦ 
ἃηίθ διάκονος οχοϊαϊθδβα ἰδπὶ Κδυβεῦ βυβρίοδίιι εγαὶ γἼαλγό, 3, Ῥλιμοί, ι854 Ρ. 42 λυσιμάχῃ οοάϊοε5. ῥΡ]ετίαιιβ ὶ 
25 ἄνδρες οἵη. οοαϊοαβ. ΤΠ 6] ΟΓῸ5 

ἀρρηφόροι] ἨΑΕΚΡΟΟΘΒΑΤΙΟΝ ἀρρηφορεῖν᾽ .. 

τέσσαρες μὲν ἐχειροτονοῦντο δι᾽ εὐγένειαν ἀρρηφόροι, 

δύο δὲ ἐκρίνοντο αἱ τῆς ὑφῆς τοῦ πέπλου ἦρχον καὶ 

τῶν ἄλλων τῶν περὶ αὐτόν. λευκὴν δ᾽ ἐσθῆτα ἐφό- 

ρουν᾽ εἰ δὲ χρυσία περιέθεντο, ἱερὰ ταῦτα ἐγίνετο. 

(ΕΥΥΜΟΙ,. Μ., ΚΞ'Υ10., ΑΝΕΟ.. Βείκκ, Ρ. 446, 18.) | 

ΑΝΕΟΒΘΟΤΑ ΒΕΚΚ,. Ρ. 202,3 ἀρρηφορεῖν᾽ τὸ λευκὴν 

(χρυσῆν ΕΤΥΜ. Μ.) ἐσθῆτα φορεῖν καὶ χρυσία. ἦσαν 

δὲ τέσσαρες παῖδες, χειροτονητοὶ κατ᾽ εὐγένειαν, ἀρρη- 

φόροι ἀπὸ τῶν ἑπτὰ μέχρι ἕνδεκα. [[ἠ ϑ'΄νΙ0Ὰ5 ἐπιώ- 

ψατο᾽ ... “ὁ βασιλεὺς ἐπιώψατο ἀρρηφόρους“ οἷον 

κατέλεξεν, ἐξελέξατο. Πλάτων ἐν Νόμοις (εἴ, 12, 

Ρ. 947 Ο. ἘΤΥΜ. Μ. ἐπιόψομαι. ΟἸΑ, 11, 948). [| 1 Ὰ5 

Χαλκεῖα᾽ (4 ςο., 24, 15. , ἔστι δὲ ἔνη καὶ νέα τοῦ 

ΤΤυανεψιῶνος, ἐν ἣ καὶ (αἷν ἱέρειαι μετὰ τῶν ἀρρη- 

φόρων τὸν πέπλον διάζονται. (ΕΤΎΜ. Μ., εἴ. ΒΟΗΟΙ,. 

ΕΝΕΙΡ. ες. 467 οὐ μόνον παρθένοι ὕφαινον, ιὥς 

φησιν ᾿Απολλόδωρος ἐν τῷ περὶ θεῶν, ἀλλὰ καὶ τέ- 

λειαι γυναῖκες, ὡς Φερεκράτης ἐν Δουλοδιδασκάλῳ.) [} 

ΟΙΑ, ΙΝ, 2, 477. 477 4 (ἰπευπί. 5αεο, 1) τῶν παρθένων 

τῶν ἠρτζασμένων τῆι ᾿Αθηνᾶι τὰ ἔρια τὰ εἰς τὸν 

πέπλον, 4186 ΠΙΙΠΊΘΙΙΠΙ ΟΘΠΪΘ ΑΙ ΙΠῚ Θχοθϑϑίθθα υἱἀθηΐαγ 

(οἴ, ἨΕΒΥΘΗΙΥΒ ἐργαστῖναι" αἱ τὸν πέπλον ὑφαίνου- 

σαι). 1 ἠρρηφόρουν «υἱ ᾿Αθηνᾶι (ΟΙΑ, 1, 1379. 1380- 

1384. 1385, 1392) 5.6 ᾿Αθηνᾶι ἸΤολιάδι (1, 1391. 

ΠΙ, 916---918) αὧὖ ᾿Αθηνᾶι Πολιάδι (5ἴαε ᾿Αθηνᾶι 

1, 1283) καὶ Τανδρόσων ΟἿ τ260. ἯΠΙ, 887). |} 

ΔΕΙΒΤΟΡΗΛΝΕΒ Τγϑίϑισ, 641 Ἕπτὰ μὲν ἔτη τεγῶσ᾽ 

εὐθὺς ἠρρηφόρουν, [ ΒΟΗΟΙΙΟΝ οἱ μὲν διὰ τὸ ἃ 

ἀρρηφορία, ἐπειδὴ τὰ ἄρρητα ἐν κίσταις ἔφερον τῇ 

θεῷ αἱ παρθένοι, οἱ δὲ διὰ τοῦ ξ ἑρσεφορία᾽ τῇ γὰρ 

Ἕ ρσῃ πομπεύουσι τῇ Κέκροπος θυγατρί, ὡς ἱστορεῖ 

Ἴστρος. (ϑνῦ 8. ἀρρηφορία. εἴ, Η ΒΥ ΘΗ. ἀρρηφορία.) 

Ι ΗἩΒΕΎΟΗΙνΒ ἐρρηφόροι᾽ οἱ τῇ Ἕρσῃ ἐπιτελοῦντες 

τὰ νομιζόμενα. 1 ΜΟΒΚΙΒ Ρ. 195 ἐρρηφόροι ᾿Αττικοί, 

αἱ τὴν δρόσον φέρουσαι τῇ Ἕρσῃ, ἥτις ἦν μία τῶν 

Κεκροπίδων. [|| ἐρρη φορεῖν δ(ἀ 5δοῖὰ Ῥο]ϊδ 5. το] αἴσῃ 

50]]ΘΠΠΠ6 δβί ἱπ {{{π|15. Α ({ἰοὶβ. δείαϊθ ΒΒ οπηαπα δι( τ] ουὈτι5 

(ἀρρηφορεῖν (ΙΑ, 1, 453 ὃ, Ρ. 418, δα Ἐρίάἀδιτγία Ξρεοίαϊ), 

Ῥοβίεβα δαὶ ἰάθπὶ δι ταγιβϑίτηα ἀρρη φορεῖν ((ΙΑ. 11, 

822 α, Ρ. 505, οἷ, ΠΎΒΙΑΒ 21, 5) αἰοϊξαγ, {δα [οστηα ἀρπά 

βτδιηπηδιΐοος ργαθιαϊαϊς; ἑἕρση φορεῖν ποη δὰ Ῥο]ϊδαϊ5 

βδογα Ῥεσίϊπεεὲ (ΑΕ 2, 318. 310). Ι ἈΑΤΗΒΝΑΕΥΚΒ 

3, ὅο Ρ. 1148 οὐχ ἑώρακε δὲ οὐδὲ τὸν ἀνάστατον 

καλούμενον, ὃς ταῖς ἀρρηφόροις γίνεται. [ ΞΞΥΙΡΑΒ 

ἀνάστατοι᾽ πλακοῦντος εἶδος. οὗτοι δὲ αὐταῖς ταῖς 

ἀρρηφόροις ἐγίνοντο. 

τῆς ἑορτῆς] ΕΤΥΜΟΙ. Μ. ἀρρηφόροι καὶ 

᾿Αρρηφορία, ἑορτὴ ἐπιτελουμένη τῇ ᾿Αθηνᾷ ἐν 

Σκιροφοριῶνι μηνί... παρὰ τὸ ἄρρητα καὶ μυστήρια 

φέρειν. [[ ἩΒΒΎΟΗΙνΒ ἀρρηφόρος᾽ μυσταγωγός. 

ΟΕ ϑνιρθαβ Βουφόνια. ἑορτὴ παλαιά, ἥν φασιν ἄγεσθαι 

μετὰ τὰ μυστήρια (4, ΧΙΝ πὶ, Θοϊτορμογίοηῖβ, οἴ, δά 

Ὁ 24, 20)» 

-- 
ΠΩ 

Λυσιμάχη] ΡΙΙΝΙΝΒ 34, 76 “ε»ιείγίμς 1. γε1- 24 

»εαςἦθγι ((Θο1), χεας βαζογαάος ἤἤϊίιογαε γε ΔΑ 

αγιγιΐς, [1 ΟἿΑ, Τ|, 1376, σαΐπ5. Ραγίθμη βἷς ἔδεσε βαρ θαυ ὶβ 

- - [Ἔν τε καὶ ὀγδιύκοντ᾽ ἐξ]επέρα[σ](σ)εν ἔτη [Αγνῶς, 

ἑξήκο]ντα δ᾽ ἔτη [κα]ὶ τέσσαρ[α ᾿Α]θάναι [Ζάκορος οὖσα 

γένη] τέσσαρ᾽ ἐπεῖδε τέκνων. [Λυσιμάχη - - κλ]έος 

Φλυέως μήτηρ. [Δημήτριος ἐπό]ησεν. δἃἱ οἵ, δα (40. 

ΧᾺΧΧΝΊΠ, 9. || ΘΙΟΘΈΝΕΒ ΠΑΒΕΤΙΥΝΒ 5, 85 πέμπτος 

(Δημήτριος) ἀνδριαντοποιός, οὗ μέμνηται ἸΤολέ- 

μων. [|| ῬΙΜΤΑΠΟΗΥΒ ἄς αἷΐ, ρυά, 14 Λυσιμάχη ᾿Αθή- 

νησιν, ἡ τῆς ἸΤΠολιάδος ἱέρεια, τῶν τὰ ἱερὰ (ἱερεῖα 

1Δ8Π) προσαγαγόντων ὀρεωκόμων ἐγχέαι κελευόντων 

“ἀλλ᾽ ὀκνῶ εἶπε ““Μὴ καὶ τοῦτο πάτριον γένηται᾽᾽, 

Ἐρεχθεύς] ΡΑΥΝΒΑΝΙΑΒ 9, 301 τὸ ἄγαλμα... 25 

τοῦ Διονύσου τὸ ὀρθόν, ἔργον τῶν Μύρωνος θέας 

μάλιστα ἄξιον μετά γε τὸν ᾿Αθήνησιν Ἐρεχθέα, (εἴ, 

; Ιο 

} 
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(27) λέληθέ τε οὐδένα ᾿Αθηναίων ὅσοι τὰ ἀρχαῖα ἴσασιν, Ἰμμάραδον εἶναι παῖδα Εὐμόλπου τοῦτον τὸν 

ἀποθανόντα ὑπὸ Ἐρεχθέως. 

δ Ἐπὶ δὲ τοῦ βάθρου καὶ ἀνδριάντες εἰσὶν, Θεαίνετος ὃς ἐμαντεύετο Τολμίδῃ, καὶ αὐτὸς Τολμί- 

δης, ὃς ᾿Αθηναίων ναυσὶν ἡγούμενος ἄλλους τε ἐκάκωσε καὶ Πελοποννησίων τὴν χώραν, ὅσοι νέμον- 
ται τὴν παραλίαν, καὶ Λακεδαιμονίων ἐπὶ Γυθείω τὰ νεώρια ἐνέπρησε, καὶ τῶν περιοίκων Βοιὰς εἷλε 30 
καὶ τὴν Κυθηρίων νῆσον, ἐς δὲ τὴν Σικυωνίαν ποιησάμενος ἀπόβασιν, ὡς οἱ δῃοῦντι τὴν τῆν ἐς 
μάχην κατέστησαν, τρεψάμενος σφᾶς κατεδίωξε πρὸς τὴν πόλιν. ὕστερον δὲ ὡς ἐπανῆλθεν 
ἐς ᾿Αθήνας, ἐσήγαγε μὲν ἐς Εὔβοιαν καὶ Νάξον ᾿Αθηναίων κληρούχους, ἐσέβαλε δὲ ἐς Βοιωτοὺς 
στρατιῦ" πορθήσας δὲ τῆς γῆς τὴν πολλὴν καὶ παραστησάμενος πολιορκίᾳ Χαιρώνειαν, ὡς ἐς τὴν 
“Αλιαρτίαν προῆλθεν, αὐτός τε μαχόμενος ἀπέθανε καὶ τὸ πᾶν ἤδη στράτευμα ἡττᾶτο. τὰ μὲν 85 
ἐς Τολμίδην τοιαῦτα ἐπυνθανόμην ὄντα. 

6 Ἔστι δὲ ᾿Αθηνᾶς ἀγάλματα ἀρχαῖα καί σφισιν ἀπετάκη μὲν οὐδέν, μελάντερα δὲ 

καὶ πληγὴν ἐνεγκεῖν ἐστὶν ἀσθενέστερα᾽ ἐπέλαβε γὰρ καὶ ταῦτα ἣ φλόξ, ὅτε ἐσβεβηκότων ἐς τὰς 

ναῦς ᾿Αθηναίων βασιλεὺς εἷλεν ἔρημον τῶν ἐν ἡλικίᾳ τὴν πόλιν. 

Ἔστι δὲ συός τε θήρα, περὶ οὗ σαφὲς οὐδὲν οἶδα εἰ τοῦ Καλυδωνίου, καὶ Κύκνος “0 

Ἡρακλεῖ μαχόμενος. τοῦτον τὸν Κύκνον φασὶν ἄλλους τε φονεῦσαι καὶ Λύκον Θρᾷκα, προτε- 

θέντων σφίσι μονομαχίας ἄθλων περὶ δὲ τὸν ποταμὸν τὸν Πηνειὸν ἀπέθανεν ὑφ᾽ Ἡρακλέους. 

σι Τῶν δὲ ἐν Τροιζῆνι λόγων, οὺς ἐς Θησέα λέγουσιν, ἐστὶν ὡς Ἡρακλῆς ἐς Τροιζῆνα ἐλθὼν 

παρὰ Πιτθέα κατάθοιτο ἐπὶ τιὺ δείπνῳ τοῦ λέοντος τὸ δέρμα, ἐσέλθοιεν δὲ παρ᾽ αὐτὸν ἄλλοι τε 

Τροιζηνίων παῖδες καὶ Θησεὺς ἕβδομον μάλιστα γεγονὼς ἔτος. τοὺς μὲν δὴ λοιποὺς παῖδας, ὡς 45 

τὸ δέρμα εἶδον, φεύγοντάς φασιν οἴχεσθαι, Θησέα δὲ ὑπεξελθόντα οὐκ ἄγαν σύν φόβω παρὰ τῶν 

διακόνων ἁρπάσαι πέλεκυν καὶ αὐτίκα ἐπιέναι σπουδῇ, λέοντα εἶναι τὸ δέρμα ἡγούμενον. ὅδε μὲν 

τῶν λόγων πρῶτος ἐς αὐτόν ἐστι Τροιζηνίοις ὁ δὲ ἐπὶ τούτῳ, κρηπῖδας Αἰγέα ὑπὸ πέτρᾳ καὶ 

ξίφος θεῖναι γνωρίσματα εἶναι τιὺ παιδί, καὶ τὸν μὲν ἐς ᾿Αθήνας ἀποπλεῖν, Θησέα δέ, ὡς ἕκτον 

26 οὐδένα Ῥοῖξοη: οὐδὲ οοἄάϊοεα. [| τοῦτον ἀεὶ. ϑομυθατὶ εἰ ΑαὶΣ | 28 ρμροβῖ βάθρου ἰ᾿δουπᾶπι ἱπάϊοδαϊξ 
ΙΔ8π τοῦ (αὐτοῦ βάθρου Ηἱἰϊεὶς [| Θεαίνετος ΕἸΞπΕΥ Ξομβάϊαβπι. οτἰῖ, Ρ. 58: ἐντὸς οοάϊοος. ρ]δγίᾳις Αἴνετος ϑοδυθασὲ 
εἱ Ἄγαῖ]Ζ Τάραντος Βειυϊέ “εγοῤ. 4᾽ Α. ΤΡ. 2970 μάντεως Τοῦτο Κ ἱπά. ἰεςῖ. Ἀθρίομι. ἃ. 1816 μάντις ΟΟΜαεΙοτα 
Μίη, Ῥο]. βδοῖ. Ρ. 32 [| ὃς Κυβη: οἷς οοὐἀΐοεβ ἰ 30 Γυθείῳ Τὶπάοτί: γυθίῳ εοάϊοε5 | Βοιὰς ΟἸαποτίαβπ: εὐβοίας οοάϊοεπ | 
42 τὸν πίε ἸΠηνειὸν ἀεὶ]. Ῥοῖβοι 

ῬΑΥΒΑΝΙΑΒ 1, 5, 2 Ἐρεχθεύς ἐστιν ἐν τοῖς ἐπωνύ- βιάσασθαι, ἐσηγησαμένου τὴν πεῖραν αὐτοῖς Θε- 

μοις, ὃς ἐνίκησεν Ἐλευσινίους μάχῃ καὶ τὸν ἡγού- αινέτου τε τοῦ Τολμίδου, ἀνδρὸς μάντεως, 

μενον ἀπέκτεινεν Ἰμμάραδον τὸν Εὐμόλπου.) καὶ Εὐπομπίδου . .. 23 ἐγένετο δὲ ἡ διάφευξις 

25} Εὔμολπος] ῬΡΑΥΒΑΝΙΑΒ 1, 38, 3 γενομένης αὐτοῖς. 

Ἐλευσινίοις μάχης πρὸς ᾿Αθηναίους ἀπέθανε μὲν ἜἘρε- ἀπέθανε) ῬΑΥΒΑΝΙΑΒ 1, 29, 14 Τολμίδου 33 

χθεὺς ᾿Αθηναίων βασιλεύς, ἀπέθανε δὲ Ἰμμάραδος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ δεδήλωται μὲν ἤδη μοι τὰ ἔργα 

Εὐμόλπου. (εἶ. δὰ υ, 25). [ ΑΡΟΙΠΙΟΡΟΒΥΒ 3, 204 καὶ ὃν τρόπον ἐτελεύτησαν ἴστω δὲ ὅτῳ φίλον κει- 

(15, 4, 5) γενομένης μετὰ τὴν σφαγὴν τῆς μάχης μένους σφᾶς κατὰ τὴν ὁδὸν ταύτην (ϑ5ᾶζτάπι βὰς ΕἸεὰ- 

Ἐρεχθεὺς μὲν ἀνεῖλεν Εὔμολπον. (εἴ, δὰ πὶ 13.) ἢ βἰ ἰδ), 

ΟΥ, ΕΝΕΙΡΙΘΕΒ Ετεοδίμοὶ ἔτ, 363, 46 (ἀρυὰ 1ιγουχριιπι Πηνειόν] ΗΒΒΙΟΡΥΒ βοαῖ, 477 Τοῦ δὲ τάφον 40 

Τβοοῦ, 100) Οὐδ᾽’ ἀντ᾽ ἐλάας χρυσέας τε Γοργόνος καὶ σῆμ᾽ ἀιδὲς ποίησεν ἌΛναυρος Ὄμβρῳ χειμερίῳ 

Τρίαιναν ὀρθὴν στᾶσαν ἐν πόλεως βάθροις Εὔμολπος πλήθων, οὐ]. 380 Πᾶσα δὲ Μυρμιδόνων τε πόλις 

οὐθὲ Θρᾷξ ἀναστέψει λεὼς Στεφάνοισι, ἸΠΤαλλὰς δ᾽ κλειτὴ τ᾽ ᾿Ιαωλκὸς Ἄρνη τ᾽ ἠδ᾽ Ἑλίκη "Ανθειά τε 

οὐδαμοῦ τιμήσεται. ποιήεσσα. [| ΝιοσοΑν ῬΑΜΑΒΟ. ἴτ. τς ἐν Ἰτώνῳ 

8 Θεαίνετος)] ΤῊΥΟΥΡΙΘΕΒ 3, 20 ἐπιβουλεύουσιν τῆς ᾿Αχαίας. ΑΡΟΙΜΜΙΟΡΟΙΥΒ 3, τὃ5 (7, 7, 4) παρ- 

αὐτοί τε (ΡΙαίαοφηβεβ, ἃ, 428) καὶ ᾿Αθηναίων οἱ ξυμ- ιἰόντα Ἴτωνον. ΠΙΟΡΟΝΥΒ 4(, 37 ἐκ τῆς Ἰτώνου 

πολιορκούμενοι πρῶτον μὲν πάντες ἐξελθεῖν καὶ πορευόμενος. ὀ ΑΡΟΙΟΒΟΚΥΒ 3, ττῷ (ς, τοὶ 3) ἐπὶ 

ὑπερβῆναι τὰ τείχη τῶν πολεμίων, ἢν δύνωνται ποταμὸν Ἐχέδιωρον. 



ΤΗΈΘΒΕΙ ΘΙΜΝΊΆΟΒΚΑ. ΟΥ̓ΟΝῚΘΡ 5ΤΑΥ͂ΝΑ 5 

50 καὶ δέκατον ἔτος ἐγεγόνει, τὴν πέτραν ἀνώσαντα οἴχεσθαι [καὶ] τὴν παρακαταθήκην τὴν Αἰτέως (27) 

φέροντα. τούτου δὲ εἰκὼν ἐν ἀκροπόλει πεποίηται τοῦ λόγου, χαλκοῦ πάντα ὁμοίως πλὴν τῆς 

πέτρας. 

᾿Ανέθεσαν δὲ καὶ ἄλλο Θησέως ἔργον, καὶ ὁ λόγος οὕτως ἐς αὐτὸ ἔχει. Κρησὶ τήν τε ὁ 

ἄλλην γῆν καὶ τὴν ἐπὶ ποταμιὺ Τεθρίνι ταῦρος ἐλυμαίνετο. πάλαι δὲ ἄρα τὰ θηρία φοβερώτερα 

ὃ ἦν τοῖς ἀνθρώποις, ὡς ὅ τ᾽ ἐν Νεμέᾳ λέων καὶ ὁ Παρνάσιος, καὶ δράκοντες τῆς Ἑλλάδος πολ- 

λαχοῦ, καὶ ὗς περί τε Καλυδῶνα καὶ Ἐρύμανθον καὶ τῆς Κορινθίας ἐν Κρομμυῶνι, ὥστε καὶ 

ἐλέγετο τὰ μὲν ἀνιέναι τὴν γῆν, τὰ δὲ ὡς ἱερὰ εἴη θεῶν, τὰ δὲ καὶ ἐς τιμωρίαν ἀνθρώπων 

ἀφεῖσθαι. καὶ τοῦτον οἱ Κρῆτες τὸν ταῦρον ἐς τὴν γῆν πέμψαι σφίσι ἸΠοσειδῦνά φασίν, ὅτι 

θαλάσσης ἄρχων Μίνως τῆς Ἑλληνικῆς οὐδενὸς Ποσειδῶνα ἦγεν ἄλλου θεοῦ μᾶλλον ἐν τιμῇ. 

ὁ0 κομισθῆναι μὲν δὴ τὸν ταῦρον τοῦτόν φασιν ἐς Πελοπόννησον ἐκ Κρήτης, καὶ Ἡρακλεῖ τῶν 

δώδεκα καλουμένων ἕνα καὶ τοῦτον γενέσθαι τὸν ἄθλον᾽ ὡς δὲ ἐς τὸ πεδίον ἀφείθη τὸ ᾿Αργείων, 

φεύγει διὰ τοῦ Κορινθίου ἰσθμοῦ, φεύγει δὲ ἐς γῆν τὴν ᾿Αττικὴν καὶ τῆς ᾿Αττικῆς ἐς δῆμον τὸν 

Μαραθωνίων, καὶ ἄλλους τε ὁπόσοις ἐπέτυχε καὶ Μίνω παῖδα ᾿Ανδρόγεων ἀπέκτεινε. Μίνως δὲ 

ναυσίν ἐπ᾽ ᾿Αθήνας πλεύσας (οὐ γὰρ ἐπείθετο ἀναιτίους εἶναι σφᾶς τῆς ᾿Ανδρόγεω τελευτῆς) ἐς 

ο0 τοσοῦτον ἐκάκωσεν, ἐς ὃ συνεχωρήθη οἱ παρθένους ἐς Κρήτην ἑπτὰ καὶ παῖδας ἴσους ἄγειν τῶ 

λεγομένῳ Μίνω ταύρῳ τὸν ἐν Κνωσσῶ λαβύρινθον οἰκῆσαι. τὸν δὲ ἐν τῷ Μαραθῶνι ταῦρον 

ὕστερον Θησεὺς ἐς τὴν ἀκρόπολιν ἐλάσαι καὶ θῦσαι λέγεται τῇ θεῷ, καὶ τὸ ἀνάθημά ἐστι 

τοῦ δήμου τοῦ Μαραθωνίων. 

Κύλωνα δὲ οὐδὲν ἔχω σαφὲς εἰπεῖν ἐφ᾽ ὅτῳ χαλκοῦν ἀνέθεσαν τυραννίδα ὅμως βουλεύ- 28 

σαντα, τεκμαίρομαι δὲ τῶνδε ἕνεκα, ὅτι εἶδος κάλλιστος καὶ τὰ ἐς δόξαν ἐγένετο οὐκ ἀφανής, 

-- Ο 

50 καὶ ἀε]. ΟἸδιιοσίτια Ἐπ ἢ’ καὶ ΙΔῃπ ἐκεῖσε ΔΊ Εβεῖεσ Ρ. 333 καὶ (αὐτὸν ΜΙίομδεΙ1ῖ5 1 55 χαραδραῖος 
161] ροίϊ5 Περμήσιος ΟΕ Ηεμηδπη ἤλιίοί, 111 Ρ. 517 (πτηο Τερμήσιος οἴ, Ῥαιι5. 9, 29, 5) Τευμήσιος π6} ΤΊἬαρ- 
νήθιος δ ΊεΞε!εσ Ρ. 334. 440. καὶ ὁ ΤΤαρνάσιος ροϑξὲ Κρομμυῶνι τι. 56 ἰταπβροπυπί ΗΖ εἰ ΒΙΘπΊποσ Ρ. 299 | 56 Κρο- 
μυῶνι ϑ΄ε0 6115 57 ἀνεῖναι ϑ5΄ερε11ῖ5. [ 63 ὁπόσοις ϑυθυῖσ: ὁπόσους εοάϊοε5. | 64 ἐς ᾿Αθήνας οοάϊΐοε5 ρ]ετίαας ᾿ 
66 Μίνω ταύρῳ ΜίομδεΙι5 ““λεόγι, ἤζιδέμειί, 1877 Ῥ. 1: μινωταύρῳ οοάϊοε5. | κνωσῷ Μπά. ἃ || οἰκήσαντι Καδπ 

50 Θησεὺς τὴν πέτραν ἀνώσας] οεἴ, Δ}. 4, 85. 7 δηγηοδῖτΣ ἴσος 1, ας ῥὲγ 7δηριεσία ἱθριῤὲ Ανεῤἧτϊ- 

ΌΧΥ, 22; ἐγγογιίααες γγαεσίτε)γε,, 

55 ἸΤαρνάσιος)] ἨΟΜΕΠΥΒ τ 432 Παρνησοῦ. Θησεὺς τὸν ἐν τῷ Μαραθῶνι ταῦρον 66 

439 ἔνθα δ᾽ ἄρ᾽ ἐν λόχμῃ πυκινῆ κατέκειτο μέγας 

σῦς. [|| ῬΑΡΒΑΝΙΑΒ 1, 41, 3 τὸν Κιθαιρώνιον 

λέοντα (ΔΙοΔίΠοι5 οςοϊα 10). | 

ἐλάσας] εἴ, ἰαὉ. ΧΧΧΝΥ, 22. 

Κύλων] ΗΒΕΟΡΟΥΥΒ 5, 71 (ΔΑ 24) ἦν Κύλων Ι 

ἈΡΟΙΠΟΘΟΚΥΒ 2, 65 

(4, 9,ςᾳ, 59)] τὸν Κιθαιρώνιον ἀνεῖλε λέοντα (Ηδξετου]65). 

οὗτος Τὰρ ὁρμώμενος ἐκ τοῦ Κιθαιρῶνος τὰς ᾿Αμφι- 

τρύωνος ἔφθειρε βόας καὶ τὰς Θεσπίου. [|[Ξ'΄νΙ Δ 5 

χαραδραῖος λέων ὁ παρὰ ταῖς χαράδραις. εἰ μὴ τὸν 

Θεσπιακὸν λέγει, ὃν πρῶτον ἀνεῖλεν Ἣρακλῆς ἐν 

Θεσπιαῖς, Χαράδρα δὲ καλεῖται ὁ τόπος ἐκεῖνος. 

ΘΟΉΟΙΙΟΝ ΤΉΒΟΟΘΕ. 13, 6 ἱστορεῖτα γ΄ λέοντας ὑφ᾽ 

Ἥρακλέους διαφθαρῆναι, τὸν Ἑλικώνιον, τὸν Λέ- 

σβιον, τὸν Νεμεαῖον. [] ῬΤΟΙΌΜΑΒΝΒ ΗΕΒΡΗΛΕΒΥ. 2 

Ρ. 184 εοῖ, Νιρεὺς ὁ Συμαῖος “Ἡρακλέους ἦν ἐρώ- 

μενος καὶ συγκατειργάσατο τὸν Ἑλικώνιον λέοντα. ᾿ 

ΒΟΉΟΙΙΟΝ ΡΊ ΟΜ. Β 507 ἡ Λεοντάρνη ἡ ὑπὸ τὸν 

Ἑλικῶνα, ἀπὸ τοῦ αὐτόθι λέοντος, [[ϊ ΜΥΤΗΘΘΒΑΡΗΥΒ 

ΨΑΎΥ, ΤΙ, το “μγειείος αἅἄπεος ἐέογιθς σε ῤεγατείί, τεϑιιε))1 

7 τες ἐτέγι, αἰίογηενε ΟἸἰσομασιγι. 1 5ΞΤΑΤΙΝΒ ὙΠΟ. 

τῶν ᾿Αθηναίων ἀνὴρ ᾿Ολυμπιονίκης. οὗτος ἐπὶ τυραννίδι 

ἐκόμησε, προσποιησάμενος δὲ ἑταιρηίην τῶν ἡλικιωτέων 

καταλαβεῖν τὴν ἀκρόπολιν ἐπειρήθη, οὐ δυνάμενος 

δὲ ἐπικρατῆσαι ἱκέτης ἵζετο πρὸς τὔὥγαλμα. [|| ΤῊνοΥ- 

ῬΙΏΕΚ 1, 126 Κύλων ἦν Ὀλυμπιονίκης, ἀνὴρ ᾿Αθηναῖος 

τῶν πάλαι, εὐγενῆς τε καὶ δυνατός᾽ ἐγεγαμήκει δὲ 

θυγατέρα Θεαγένους Μεγαρέως ἀνδρός, ὃς κατ᾽ ἐκεῖνον 

τὸν χρόνον ἐτυράννει Μεγάρων. (ΔΑ 25). 127 τοῦτο 

τὸ ἄγος οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐκέλευον ἐλαύνειν .... 128 

ἀντεκέλευον δὲ καὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι τοὺς Λακεδαιμονίους 

,. τὸ τῆς Χαλκιοίκου ἄγος ἐλαύνειν... 134 ὁ δὲ θεὸς 

ὁ ἐν Δελφοῖς ἔχρησε ιἰὡς ἄγος αὐτοῖς ὃν τὸ 

πεπραγμένον (Ῥαιιβαῃΐας. πθοθπ) δύο σώματα ἀνθ᾽ ἑνὸς 

τῇ Χαλκιοίκῳ ἀποδοῦναι" οἱ δὲ ποιησάμενοι χαλκοῦς 

ἀνδριάντας δύο ὡς ἀντὶ ἸΤαυσανίου ἀνέθεσαν. (οἵ, 

ῬΑΝΑΣ κυ 7 ἢ 



γι.) ΜΙΝΕΈΕΚΥ͂ΔΕ ΒΙΟΝΥΜ ΑΕΕΕΥΜ 

(28) ἀνελόμενος διαύλου νίκην Ὀλυμπικήν, καί οἱ θυγατέρα ὑπῆρξε γῆμαι Θεαγένους, ὃς Μεγάρων 

2 

3 

5 

δ᾿ 

ἐτυράννησε. 

Χωρὶς δὲ ἢ ὅσα κατέλεξα δύο μὲν ᾿Αθηναίοις εἰσὶ δεκάται πολεμήσασιν, ἄγαλμα ᾿Αθηνᾶς 5 

ς ἢ ΒεΕκΚοῦ: γε οοάϊοε. πλὴν ΕΒ Ιου Ρ, 335 

διαύλου νίκην Ὀλυμπικὴν) ΕΥΒΕΒΙΥΒ δὰ 

ΟΙ. 35 (640) Σφαῖρος Λάκων στάδιον, καὶ δίαυλον 

Κύλων ᾿Αθηναῖος ὁ ἐπιθέμενος τυραννίδι. 

τρία ἀγάλματα ᾿Αθηνᾶς) 50Ηη01. ΑΒι- 

ΒΤΤΙΌΙΚ ΠΠ τ. ὅς7 Ὁ. τρία ἦσαν ἀγάλματα τῆς ᾿Αθηνᾶς 

᾿Αθήνησι, τὸ ἀριστεῖον (ΕΜ. 109, 272, δὰ α, 5), ἡ 

ἸΤαρθένος (ς. 24, 35), τὸ τῆς ἸΤολιούχου (ς. 26, 36). 

ΓΊΡΕΜ [Π ρΡ. 320 τρία ἦσαν ἀγάλματα ἐν ἀκροπόλει 

τῆς ᾿Αθηνᾶς, ἕν μὲν τὸ ἀρχαῖον καὶ διιπετές, ἕτερον τὸ 

χαλκοῦν ὃ (ἀνγέθεσαν μετὰ τὸν ἸΤερσικὸν πόλεμον, 

τρίτον τὸ Φειδίου τὸ ἐκ χρυσοῦ καὶ ἐλέφαντος κατε- 

σκευασμένον. ἰ ἦσαν τῆς ᾿Αθηνᾶς ἐν ἀκροπόλει τρία 

ἀγάλματα, τὸ μὲν ἕν χαλκοῦν, ὃ μετὰ τὰ Τ͵ερσικὰ 

᾿Αθηναῖοι ἔστησαν, τὸ δὲ ἕτερον ἐκ χρυσοῦ καὶ ἐλέ- 

φαντος, παριστῶντα ἄμφω τέχνην ὑπερφυῆ᾽ κάτε- 

σκεύασε δὲ τὸ μὲν Φειδίας, τὸ δὲ χαλκοῦν ΤΤραξι- 

τέλης. καὶ τὰ μὲν ἐκ τέχνης ταῦτα, ἵστατο δὲ πρὸ 

τούτων ἕτερον διοπετές (44 ς. 26, 36). [ ΒΟΗΟΙ,. 

ΒΘ ΕΜΟΞΤΗΕΝΙΒΚ 22, 13 τρία ἀγάλματα ἦν ἐν τῇ ἀκροπό- 

λει τῆς ᾿Αθηνᾶς ἐν διαφόροις τόποις, ἕν μὲν ἐξ ἀρχῆς 

γενόμενον ἐξ ἐλαίας (Δὰ ς, 26, 36) δεύτερον δὲ τὸ 

ἀπὸ χαλκοῦ μόνον, ὅπερ ἐποίησανζτο» νικήσαντες 

[οἱ] ἐν Μαραθῶνι ἐκαλεῖτο δὲ τοῦτο ἸΤρομάχου ᾿Αθη- 

νᾶς (οἴ, δὰ ο. 27, 8). τρίτον ἐποιήσαντο ἐκ χρυσοῦ 

καὶ ἐλέφαντος (Δ ο. 24, 35). {{{Ὸ 50Η01,.. ΘΕΜΟΞΤΗ. 9, 

25 (Δ ςο. 22, 19) ἀπὸ τῶν λαφύρων τῶν Περσικῶν 

. κατεσκεύασαν καὶ τὴν χαλκῆν ᾿Αθηνᾶν καὶ τὴν 

ἐκ χρυσοῦ καὶ ἐλέφαντος. [[ ΑἈΙΒΥΙΡΕΒ 34, 28 (50 

Ρ. 556 .) ἡ ᾿Αθήνησιν ᾿Αθηνᾶ, λέγω τοῦτο μὲν τὴν 

ἐλεφαντίνην, τοῦτο δ᾽ εἰ βούλει τὴν χαλκῆν, καὶ 

νὴ Δία γ᾽ εἰ βούλει τὴν Λημνίαν (. 12), ἅπαντα 

ταῦτα ὑπερβολὴν μὲν ἀρετῆς τῷ δημιουργῶ, τοῖς δὲ 

θεαταῖς ἡδονῆς ἔχει. [[ϊ ΟΥ̓ΙΡΙΥΒ εχ Ῥοπίο 4,1, 31 

αγεῖς ποῦ Αείαεαε πεὶ εὔέγηα ποὶ αεγεα εδίος βεἰεα 

Ὠὴ.ἀΐαεα σία ἄεα γαεία »παγιῖεέ, 

ἄγαλμα ᾿Αθηνᾶς χαλκοῦν (Ὁ. ΧΧΧΥ, 

4. ΧΧΧΥΠΙΠ, 1. Ρ. 89) ΜΑχΧιμυϑ ΤΎΞΒ. ἀϊββ5. 14, 6 

εἰ τοιαύτην ἡγεῖ τὴν ᾿Αθηνᾶν οἵαν Φειδίας ἐδη- 

μιούργησεν, οὐδὲν τῶν Ὁμήρου ἐπῶν φαυλοτέραν, 

παρθένον καλήν, γλαυκῶπιν, ὑψηλήν, αἰγίδα ἀνεζωσμέ- 

νήν, κόρυν φέρουσαν, δόρυ ἔχουσαν (ἀνέχουσαν Βοειιίρμετ 

“πάει, ᾿. 88), ἀσπίδα ἡ ἔχουσαν (κατέχουσαν Βοοιιίμετ, 

ἔχουσαν πιδὶ6 τερδιϊταπὶ αἰϊαὰ πόσοι θυϊαση. ἀθῖας κρατοῦ- 

σαν Ἰοοο 810 πιοιιῖββε υἱάοίυσ), |[ ΡΑΥΒΑΝΙΑΒ 9, 4,1 

μέγεθος μὲν (Μίμοτυδο Ατεὰθ δριιὰ ῬΙαίδθθηβε5) οὐ πολὺ 

δὴ τι ἀποδεῖ τῆς ἐν ἀκροπόλει χαλκῆς, ἣν καὶ αὐτὴν 

᾿Αθηναῖοι τοῦ Μαραθ ὧνι ἀπαρχὴν ἀγῶνος ἀνέθηκαν" 

Φειδίας δὲ καὶ Πλαταιεῦσιν ἦν ὁ τῆς ᾿Αθηνᾶς τὸ 

ἄγαλμα ποιήσας.  ΙΡῈΜ 7, 27, 2 Φειδίαν δὲ εἶναι 

τὸν εἰργασμένον (Μίπετιας. 5ίρπαπι ἀρὰ Ῥε]]θῃθ Π565) 

φασί, πρότερον ἔτι ἢ ἐν τῇ ἀκροπόλει τε αὐτὸν τῇ 

᾿Αθηναίων καὶ ἐν Πλαταιαῖς ποιῆσαι τῆς ᾿Αθηνᾶς τὰ 

ἀγάλματα. [|| ῬΙΙΝΙΥ͂Β 34, 54 Δλίαϊας .. γεεῖέ .. ἐπ 

αεγε.. Μήηύιεγατε ᾿ς. γεοῖέ εἰ εἰϊαπελπενε, οὐ αἰΐατηα 

Ἡὐιογαρε ..., τίερε απο δέρτια.. ῥαϊίέαία, εἰ αἰέεγιενε 

εοἴοσοίσονι ππεάπερε. 1 ΤΕΜΟΒΤΗΕΝΕΒΊΟ, 271 ἀκούετε... 

τῶν γραμμάτων λεγόντων ἼἌἌρθμιον τὸν ἸΤυθώνακτος 

τὸν Ζελείτην ἐχθρὸν εἶναι καὶ πολέμιον τοῦ δήμου τοῦ 

᾿Αθηναίων καὶ τῶν συμμάχων αὐτὸν καὶ γένος πᾶν. 

διὰ τί; ὅτι τὸν χρυσὸν τὸν ἐκ τῶν βαρβάρων εἰς τοὺς 

Ἕλληνας ἤγαγεν. (10 ἘΜ 09, 42 εἰς ἸΤελοπόννησον (εἴ. 

ΒΙΝΑΒΟΗΨΥΞΒ 2, 25). 43 εἰς ΤΤελοπόννησον, οὐκ ᾿Αθήναζε.) 

νον. (272) νὴ Δί᾽, ἀλλ᾽ ὅπως ἔτυχε, ταῦτα τὰ γράμ- 

μαθ᾽ ἕστηκεν. ἀλλ᾽ ὅλης οὔσης ἱερᾶς τῆς ἀκροπόλεως 

ταυτησὶ καὶ πολλὴν εὐρυχωρίαν ἐχούσης, παρὰ τὴν 

χαλκῆν τὴν μεγάλην ᾿Αθηνᾶν ἐκ δεξιᾶς ἕστηκεν, 

ἣν ἀριστεῖον ἡ πόλις τοῦ πρὸς τοὺς βαρβάρους 

πολέμου, δόντων τῶν Ἑλλήνων τὰ χρήματα ταῦτ᾽, 

ἀνέθηκεν... τῆς αὐτῆς ἠξιοῦτο στάσεως τό τε ἀρι- 

στεῖον τῆς θεοῦ καὶ αἱ κατὰ τῶν τὰ τοιαῦτ᾽ ἀδικούν- 

τῶν τιμωρίαι. οἴ ΙΡῈΜ 9, 41 γράμματα τῶν προ- 

γόνων τῶν ὑμετέρων δεικνύων, ἁκεῖνοι κατέθεντο εἰς 

στήλην χαλκῆν γράψαντες εἰς ἀκρόπολιν. [ὀΔΑΕι- 

ΒΤΙΡΕῈΝ 46 Ρ. 288 Ὁ, ταύτην τὴν στήλην καθιέρωσαν 

᾿Αθηναῖοι τῇ θεῷ, παραστήσαντες τῷ ἀγάλματι 

τῷ Μαραθωνόθεν. || ΒΟΒΌΠΙΟΝ ΠῚ ν. ὅς Ὁ. 

τοῦτο λέγει ἢ ὅτι ἐν Μαραθῶνι ἱστάμενον ἄγαλμα 

᾿Αθηνᾶς ἔφερον εἰς ἀκρόπολιν, ἢ τὸ Μαραθωνόθεν 

νοεῖ τὸ ἐκ τῆς ἐν Μαραθῶνι νίκης παρ᾽ ᾿Αθηναίων 

ἀνεγερθὲν τῇ θεῷ. [ ὈΙΝΑΒΟΗΥ͂Β 3, 24 καλῶς οἱ 

πρόγονοι περὶ τούτων ψηφισάμενοι στήλην εἰς ἀκρό- 

πολιν ἀνήνεγκαν, ὅτε φασὶν ΓἌρθμιον.. κομίσαι τὸ 

χρυσίον ἐκ Μήδων ἐπὶ διαφθορᾷ τῶν Ἑλλήνων... .. 

καὶ ταῦθ᾽, ὥσπερ εἶπον, εἰς τὴν ἀκρόπολιν εἰς στήλην 

χαλκῆν γράψαντες ἀνέθεσαν. ὀ Οἵ. ΗΙΜΒΕΙΥΒ οὐ. 

3, 13 τὸν κολωνὸν τῆς ἸΤαλλάδος, ὅθεν ἡ θεὸς ἐπὸο- 

πτεύει τὴν τε πανήγυριν οἶμαι καὶ τὴν πᾶσαν ἱερο- 

μηνίαν. | ἹΝΙΙΑΝΥΒ δηῖν, Ῥα]. ἂρρ. Ῥίδιη. 197 Τίπτε, 

Τριτογένεια, κορύσσεαι ἄστει μέσσῳ; Εἴξε Ποσει- 

δάων" φείδεο Κεκροπίης. 

οσοἸοββίςου Μίποταδο 1ἰπάϊας Οοππβιδαῖιὶ: ς "ἢ 

ὨοΡοΪ δα απ) ΟΕΡΆΈΝΥΒ δίϑι, οοιρ. ΤΡ. τὸς οὰ, ΒΚ, 
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χαλκοῦν ἀπὸ Μήδων τῶν ἐς Μαραθῶνα ἀποβάντων, τέχνη Φειδίου" καί οἱ τὴν ἐπὶ τῆς ἀσπίδος (28) 

Λαπιθῶν πρὸς Κενταύρους {μάχην καὶ ὅσα ἄλλα ἐστὶν ἐπειργασμένα λέγουσι τορεῦσαι Μῦν, τῷ δὲ 

Μυὶ ταῦτά τε καὶ τὰ λοιπὰ τῶν ἔργων Παρράσιον καταγράψαι τὸν Εὐήνορος. ταύτης τῆς ᾿Αθηνᾶς 

ἣ τοῦ δόρατος αἰχμὴ καὶ ὃ λόφος τοῦ κράνους ἀπὸ Σουνίου προσπλέουσίν ἐστιν ἤδη σύνοπτα. 

ιοκαὶ ἅρμα κεῖται χαλκοῦν ἀπὸ Βοιωτῶν δεκάτη καὶ Χαλκιδέων τῶν ἐν Εὐβοίᾳ. 

μάχην ροβὲ Κενταύρους «ἀά. ΟἸδιοτίιθ, ροϑὲ ἀσπίδος Ῥατγίβίπὶ 1399. τηδηι5 τοοθηίίοσ. τὴν {μάχην 
τὴν» ἐπὶ νίεβειεσ ῥ. 3235 || 8 ἸΠηράσιον 5115 οδἴα]. ἁτγιβ, Ρ, 282. [ 9. ρμοϑὲ ἤδη ποῃηι}]ὰ Θχοϊάϊθϑθε ραίαδί 
ΜΝ ΊΕβΕΙεσ Ρ. 335 

ἵστανται (4. 462) πρὸς τὴν τοῦ φόρου ((οπϑδίαπειὶη]) 

πλατεῖαν ἀγάλματα δύο, πρὸς μὲν δύσιν τὸ -τῆς 

Λινδίας ᾿Αθηνᾶς, κράνος ἔχον καὶ τὸ Γοργόνειον 

τέρας καὶ ὄφεις περὶ τὸν τράχηλον ἐμπεπλεγμένους. .; 

πρὸς δὲ τὴν ἀνατολὴν ἡ ᾿Αμφιτρίτη, χηλὰς ἔχουσα 

καρκίνου ἐπὶ τῶν κροτάφων ἤχθη δὲ καὶ αὕτη ἀπὸ 

Ῥόδου. [ ΟΟΝΒΥΤΑΝΤΙΝΥΒ ΒΗΟΘΙΥΒ (931,44) ἀε εδάδπὶ 

βίαίαα (Δεν. ες ἐΐμαες ,ο.7. 1898 Ρ. 41) ἃ, 153 Ἢ δ᾽ αὖ 

γε χαλκῆ καλλιπάρθενος κόρη, Ἥτις ὕπερθεν κίονος 

μακροῦ πέλει Τὴν χεῖρ᾽ ἐπεκτείνουσα πρὸς τὸν ἀέρα, 

ΤΤαλλάδος εἰκών ἐστι Λινδίων πλάνης. .. Δηλοῖ δὲ 

κράνος καὶ τὸ Γόργειον τέρας, ὌοὌφεις τε πρὸς τράχηλον 

ἐμπεπλεγμένοι. (εἴ. ΖΟΒΙΜΥΒ 5, 24 Ρ. 281 ΒΙκ. τῆς 

γερουσίας τὸ τέμενος (1π Αἀραπίεο).. Διὸς καὶ Αθη- 

νᾶς ἀγάλματα πρὸ τῶν θυρῶν εἶχεν ἐπί τινων βάσεων 

λιθίνων ἑστῶτα, καθ᾽ ὃ καὶ νῦν ἔστιν αὐτὰ θεάσασθαι 

σχῆμα φασὶ δὲ τὸ μὲν τοῦ Διὸς εἶναι τοῦ Δωδω- 

ναίου, τὸ δὲ τὸ ἐν τῇ Λίνδῳ πάλαι καθιδρυμένον.) } 

ΒΟΗΟΙΙΟΝ ΑΒΕΤΗΔΕΒ δά ΑΒΙΒΤΙ.. 34, 28 (α. δὰ ἃ. 5) 

χαλκῆν ΔἀΞοτ!ρίαπι βεουπάσμη Ατείμδε οοά, 1, δυγεπί. 60, 3 

βοχϊρίατη ἃ, 917 (οἴ, 11 Ρ. 710 Ὦ. ϑεουπάππι οοἄ, γ,αί. 

1298): δοκῶ μοι αὕτη ἐστὶν ἡ ἐν τῷ Κωνσταν- 

τίνου φόρῳ ἀνακειμένη πρὸς τοῖς προπυλαίοις τοῦ 

βουλευτηρίου, ὃ σενάτον φασὶν νῦν᾽ ἧς ἀντικρὺ ἐν 

δεξιᾷ εἰσιοῦσι τῶν προπυλαίων καὶ ἡ τοῦ ᾿Αχιλλέως 

ἀνάκειται Θέτις, καρκίνοις τὴν κεφαλὴν διαστεφής" 

ὧν οἱ νῦν ἰδιῶται τὴν μὲν Γῆν φασὶ τὴν ᾿Αθηνᾶν, 

Θάλασσαν δὲ τὴν Θέτιν, τοῖς ἐν τῇ κεφαλῇ ἐνύδροις 

ἐξαπατώμενοι κνωδάλοις. [[ ΝΊΙΟΕΤΑΒ ΑΟΟΜΙΝΑΤΥΒ 

ἂς Ιβαδοῖο Αηρεῖο Ρ. 738 ΒΚ, τῶν ἀγοραίων οἱ φιλοι- 

νότεροι τὸ ἑστὸς ἐπὶ στήλης ἐν τῷ Κωνσταντι- 

νείῳ φόρῳ τῆς ᾿Αθηνᾶς ἄγαλμα εἰς πλεῖστα διεῖλον 

τμήματα (4. 1202)... ἀνέβαινε μὲν τὴν ἡλικίαν 

ὄρθιον ὡς ἐς τριακάδα ποδῶν, ἠμφίεστο δὲ 

στολὴν ἐξ ὁποίας ὕλης ὅλον τὸ ἰνδαλλόμενον ἐκε- 

χαλκούργητο᾽ ποδήρης δ᾽ ἦν ἡ στολὴ καὶ συμ- 

πτυσσομένη πολλαχῇ τῶν μερῶν... μίτρα δ᾽ Αρεος 

τὴν ἰξὺν διειληφυῖα ἱκανῶς αὐτὴν περιέσφιγγεν. εἶχε 

δὲ κἀπὶ τοῖς στέρνοις ὀρθότιτθον ὃν ποικίλον αἰτγι- 

δῶδες ἐπένδυμα, τῶν ὥμων διεξικνούμενον, τὴν τῆς 

Γοργόνος τυποῦν κεφαλήν. ὁ δέ τε αὐχὴν ἀχίτων ὧν 

καὶ πρὸς τὸ δολιχόδειρον ἀνατεινόμενος ἄμαχον εἰς 

ἡδονὴν θέαμα ἦν. . .. ἵππουρις δ᾽ ἐπικειμένη τῇ 

κεφαλῇ δεινὸν καθύπερθεν ἔνευεν. ἡ δὲ κόμη ἐς 

πλέγμα διεστραμμένη καὶ δεσμουμένη ὄπισθεν, ὅση 

κέχυτο ἐκ μετώπων, τρυφή τις ἦν ὀφθαλμῶν, μὴ 

ἐπίπαν τῷ κράνει συνεχομένη, ἀλλά τι καὶ παρεμφαί- 

νουσα τοῦ πλοχμοῦ. τῶν δὲ χειρῶν ἡ μὲν λαιὰ τὰ 

συνεπτυγμένα τῆς ἐσθῆτος ἀνέστελλε, ἁτέρα δ᾽ ἐκτει- 

νομένη πρὸς κλίμα τὸ νότιον εἶχε τὴν κεφαλὴν ἠρέμα 

πὼς ἐγκλινομένην ἐκεῖ καὶ τὰς τῶν ὀφθαλμῶν ἐπ᾽ 

ἴσης τεινομένας βολάς, ὅθεν οἱ μηδὲ τὰς θέσεις τῶν 

περάτων ὁπωσοῦν ἐπιστάμενοι ἐς ἑσπέραν ἀφορᾶν τὸ 

ἄγαλμα διετείνοντο καὶ οἷον ἐπισπᾶσθαι χειρὶ τὰ ἐκ 

δυσμόθεν στρατεύματα κακῶς κρίνοντες... οἱ μὲν 

οὖν μετὰ τοιούτων κινημάτων τῆς διανοίας τὸ τῆς 

᾿Αθηνᾶς συνέτριψαν ἄγαλμα. 

Μῦς] Οὐ ΑΤΗΕΝΑΒΥΒ 1 Ρ. 7820 ἔνδοξοι το- 7 

ρευταὶ. .. καὶ Μῦς, οὗ εἴδομεν σκύφον “Ηρακλεωτι- 

κὸν τεχνικῶς ἔχοντα Ἰλίου ἐντετορευμένην πόρθησιν, 

ἔχοντα ἐπίγραμμα τόδε’ Γραμμαὶ ἸΤαρρασίοιο (1Δοο05 

ΘΧαγοῖίε, οὐἱῖ, ΠΡ. 152: ΤΠηρασίοιο οοά,), τέχνα Μυός" 

ἐμμὶ δὲ ἔργον (εἰκιὺν Μεϊπεϊκε) Ἰλίου αἰπεινᾶς, ἃν ἕλον 

Αἰακίδαι. “|| ΟΕ ΟΙΑ. ΤΙ, χα1 (2) 0: 511)».8. 9] Μῦς 

“ρμίου ἰσ[οτελής] (εἶτοα ἀπηιπὶ 320). 

ΤΏ Θβηη, 317 παγκρατὴς κόρα Γλαυκῶπι χρυσόλογχε, 

πόλιν Οἰκοῦσα περιμάχητον. εἴ. ΕΥ̓ ΕΙΡ. Ιοη. 8 πόλις 

Τῆς χρυσολόγχου ἸΤαλλάδος κεκλημένη. 

Ιοοᾶ βῖϑπο υἱοὶ π8] ΒΠΕΜΟΒΤΗΕΝΕΒ 10, 272 (δὰ 95 

τ, 5) στήλη χαλκῆ Δ΄τμπλῖὶ ἰτδαάϊτουὶβ ΠΟΘ Π ΟΟΠ ΓΙ ΠΘΠ5 

παρὰ τὴν χαλκῆν τὴν μεγάλην ᾿Αθηνᾶν (ΑΕΙΒΤΙΡΕΒ 

46 Ρ. 288 Ὁ. παραστήσαντες τῷ ἀγάλματι τῷ Μαρα- 

θωνόθεν). [ ΤΥΟΥΚΟΥΒ 1]εοοτ, 117 (ΑΔ 67) Ἵππαρ- 

χον τὸν Χάρμου οὐχ ὑπομείναντα τῆς προδοσίας ἐν 

τῷ δήμῳ κρίσιν. .... τὴν εἰκόνα αὐτοῦ ἐξ ἀκρο- 

πόλεως ἀνελόντες καὶ συγχωνεύσαντες καὶ ποιή- 

σαντες στήλην ἐψηφίσαντο εἰς ταύτην ἀναγράφειν 

τοὺς ἀλιτηρίους καὶ τοὺς προδότας" καὶ αὐτὸς 

ὁ Ἵππαρχος ἐν ταύτῃ τῇ στήλῃ ἀναγέγραπται καὶ οἱ 

ἄλλοι δὲ προδόται. [Ὁ ΤῊΥΟΥΡΙΡΕΒ ὅ, 55 (ΔΑ 38) 

παῖδες αὐτῶ (Ηἱρρία6) μόνῳ φαίνονται τῶν γνησίων 

ἀδελφῶν γενόμενοι, ὡς ὅ τε βωμὸς σημαίνει καὶ ἡ 

στήλη περὶ τῆς τῶν τυράννων ἀτιμίας (Ηετ- 

ἡ τοῦ δόρατος αἰχμή] εἴ. ΑΕΞΒΙΒΤΟΡΗΑΝΒΕΒ 9 
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Δύο δὲ ἄλλα ἐστὶν ἀναθήματα, Περικλῆς ὃ Ξανθίππου, καὶ τῶν ἔργων τῶν Φειδίου θέας τε 

μάλιστα ἄξιον ᾿Αθηνᾶς ἄγαλμα, ἀπὸ τῶν ἀναθέντων καλουμένης Λημνίας. 

11 καὶ (δ) τῶν Ζίηκ ΠΡ γοδιεν ρον ἢ είργμδς, 868, Ρ. 128 

ψογάθη Μίποηιοβ, ΨῚΠ ρ. 156: ἀδικίας ᾿ἰῦγ) ἡ ἐν τῇ 

᾿Αθηναίων ἀκροπόλει σταθεῖσα ..... καὶ ἐν τῇ 

αὐτῇ στήλῃ πρῶτος γέγραπται μετὰ τὸν πατέρα. 1 

ἀυθιῖο πὰπὶ μὰς ρεγιποαηὶ οἱ (ΙΑ, ΔΝ, 2, 15. ς ἴδθυϊα 

[οθάθυὶβ ροβὶϊα πρόσθεν τοῦ ἀγάλματος, εἰ (ΙΑ. 

ΠῚ, 638 Ξἰαίυα Ἡδθγοι ροβϊα παρὰ προμάχωι Παλ- 

λάδι Κεκροπίης (εἴ, δὰ ο. 27, 8), εἰ ΗΙΒΕΟΝΥΜΥΒ 

ἴῃ Ζδομδαυ. 12 (ΝῚ Ρ. 896) ἐγ γος «ἐλογιΐογεδίιεγγε {πε χα ἐα 

σὐριειέαεγη ἤιίπεγιεας πὲ ςρλαέγα» αλεπέαρε 

Φγαικεδεύμε ῥογιαεγῖς, φπαῆὲε ἐρΡῸ 2γο τριδεοι ἰτέας εον- 

2πϑειεἐϊ »ιεὶ ριο67γ6 πῖχ ῥοΐμῖ, σπρὲ ἀτείθηι ΦΊξαΦ7 67 Ε7)2 

φιῖα οδὲ τεεἰἰεί, γεῥογιδτορ εδί αὖ τγῶϊς εἴς εἰε ον διε 

αἰλιέοίαγηενε {γε τα πασδα γογεϊεαϊηερε εορεῤγοδαγί, γιδα 

2γίμς αα ἀφογιϑηε φιεοριφιέαηε αἰεδοεγιεγε ψιεαν ἐα ἰέπα- 

ἐΐογιε ῥογιαενς δοίαίμεν,, φιεῖς εἰπεῖ ἀεδεαΐ κοι βαγαγίι, 

ἅρμα χαλκοῦν] ἨΕΒΠΟΡΟΥΥΒ 5, 77 οἱ ἵἱππο- 

βόται ἐκαλέοντο οἱ παχέες τῶν Χαλκιδέων. ὅσούς δὲ 

καὶ τούτων ἐζώγρησαν (Αἰδμεπίεπβεβ, ἃ. 506) ἅμα τοῖσι 

Βοιωτῶν ἐζωγρημένοισι εἶχον ἐν φυλακῇ [ἐς πέδας] 

δήσαντες" χρόνῳ δὲ ἔλυσάν σφεας δίμνεως ἀποτιμη- 

σάμενοι, τὰς δὲ πέδας αὐτῶν ἐν τῇσι ἐδεδέατο 

ἀνεκρέμασαν ἐς τὴν ἀκρόπολιν᾽ αἵπερ ἔτι καὶ ἐς 

ἐμὲ ἦσαν περιεοῦσαι, κρεμάμεναι ἐκ τειχέων περι- 

πεφλευσμένων πυρὶ ὑπὸ τοῦ Μήδου, ἀντίον δὲ τοῦ 

μεγάρου τοῦ πρὸς ἑσπέρην τετραμμένου (εἴ. 

δὰ ς, 26, 24). καὶ τῶν λύτρων τὴν δεκάτην ἀνέθηκαν 

ποιησάμενοι τέθριππον χάλκεον" τὸ δὲ ἀριστε- 

ρῆς χειρὸς ἕστηκε πρῶτον ἐσιόντι ἐς τὰ (έξι- 

ὄντι τὰ Δ Δοββηηῃ «δέαάέ Αἐλερι 1 Ὁ. 150) προπύ- 

λαια τὰ ἐν τῇ ἀκροπόλι (Οἰπιοπία, 

οἰθα), ἐπιγέγραπται δέ οἱ τάδε: 1 Ἔθνεα Βοιωτῶν 

καὶ Χαλκιδέων δαμάσαντες 3]7Παῖδες ᾿Αθηναίων ἔργμα- 

σιν ἐν πολέμου. ϑΔεσμῷ ἐν ἀχλυόεντι (ἀχνυόεντι 

δοκοῦ) σιδηρέῳ ἔσβεσαν ὕβριν: “Τῶν ἵππους δεκά- 

τὴν ἸΤαλλάδι τάσδ᾽ ἔθεσαν. || (ΙΑ. ΙΝ, 1, 334 α 

(Ρ. 78) ταρτηθπίιπὶ Ὀαϑὶβ ἰὰρ. Ἐ]διιβ, βαθοι! βοχῖὶ δχϑιιηὶβ : 

- - ἔσβεσαν “ὑβ]ριν: παῖδε[ς ᾿Αθεναίον - - 

- - δαμάσαντες): τὸν ἵππος δίεκάτεν - - 

απο ἀοπιοηβίσαϊιγ [αἶ586 

3214. | ΟΙΔΙΙ, 344 [παρτηθηζιπὶ Ὀαβὶβ σπάση, Ῥθηζεὶ, 

δρίαιϊβ Ῥοσίοϊθδθ : 

-τ παῖδες ᾿Αθ)]εναίον ἔργμασιν - - 

-ττὸν “ἵππος δεκάϊτεν - - 

αυᾶπὰ ᾿ θαδὶη Ἡδγοάοίιπὶ ἀἰθβοσγί ρβῖίββθ τιαϊθ πδυβυιτα 

ΠΙΟΌΟΚΥΒ. ὅ10, 10, 24, 3 ᾿Αθηναῖοι 

δεξιῶς τῇ νίκῃ χρησάμενοι ἐπεὶ (Ἐ ϑ.Ποε}}: καὶ ὑρ.) 

νικήσαντες Βοιωτούς τε καὶ Χαλκιδεῖς εὐθὺς ἀπὸ τῆς 

μάχης Χαλκίδος ἐκυρίευσαν, ἐκ τῆς δεκάτης τῆς τῶν 

ποὺ δΔίπεϑι- 

56.156 ΠῚ ὈΘΓΒ 840 οχὶρὶηα 

ογάο αἀγριΐτ, [} 

Βοιωτῶν ὠφελείας ἅρμα χαλκοῦν εἰς τὴν ἀκρόπολιν 

ἀνέθεσαν, τόδε τὸ ἐλεγεῖον ἐπιγράψαντες. Ἔθνεα «-- 

ἔθεσαν. (ΑΝΤΗΟΠΟΘΙΑΒ ΡΑΙΑΤΙΝΑΒ ὅ, 343. ἱπβογίαπι 

εβὶ ἰάθπιὶ θρὶρταπηπια οὰπὶ Ἰεπητηαία ἄδηλον, Ἡροδότου. 

Βἰπιοηϊαϊ δάβοσιῖς ΑΒΙΒΥΙΘΕῈΒ 28, 64 (40 Ρ. 512 Ὁ.), 

ὉΔῚ Ξομο α Ῥαγίβίπὶ Α (τοβῖβ Κι δἰ !ο, οἵ. ἘΥουητηεὶ Ρ. 351) 

δἀποίαπὶ οὕτως ἼΛγρων ἐν ἐπιγράμματι (ἐπιγράμμασι᾽" 

ἘΚ 611) ἐπὶ τῷ τεθρίππῳ). 

Περικλῆ ς] ο. 25, 2 ὁ μὲν ΤΠερικλέους ἀνδριὰς 11 

ἑτέρωθι ἀνάκειται. [|[ ΟΙΑ. ΙΝ, 1, 403 α (ρ. 154) ἴτασ- 

τηθηΐϊαπη ραχαι]αθ Ὀαβὶβ σορογίιπι ἴῃ ἀτοα: [ΠΕερ]ικλέος. | 

[Κρεσ]ΐλας ἐποίε (61 ἐποίε[σεν)).  ῬΙΙΝΙΥΒ 34, 74 

Θνενέζαις (αὐ τὰ 2871} εἰ Οἰννεῤήιορι εγερέξ᾽ε 

([δοἰὺ, αἰἰογεῖεῦε σοργεο»εῖγιε, γεγο ἐπ λας αγέε ἐπέ 

φιρα γιοδιέες τεῖγος ποδιἰίογες γεεῖέ, 1 Οἵ, ΟΗΕΙΒΤΟ- 

ΘΟΚΥΞ Εορτ, 117 Ἠγασάμην δ᾽ ὁρόων σε, Τ͵Περίκλεες, 

ὅττι καὶ αὐτὼ Χαλκῶ ἀναυδήτῳ δημηγόρον ἦθος 

ἀνάπτεις, Ὡς ἔτι Κεροπίδῃσι θεμιστεύων πολιήταις 

Ἢ μόθον ἐντύνων ἸΤελοπήιϊιον.  ῬΙΥΤΑΚΟΗΥΒ Ρὲὲ- 

τὶς]. 3... ΤΠερικλέα, τὰ μὲν ἄλλα τὴν ἰδέαν τοῦ σώ- 

ματος ἄμεμπτον, προμήκη δὲ τὴν κεφαλὴν καὶ ἀσύμ- 

μετρον. ὅθεν αἱ μὲν εἰκόνες αὐτοῦ σχεδὸν ἅπασαι 

κράνεσι περιέχονται, μὴ βουλομένων ιὡς ἔοικε τῶν 

τεχνιτῶν ἐξονειδίζειν᾽ οἱ δ᾽ ᾿Αττικοὶ ποιηταὶ σχινο- 

κέφαλον αὐτὸν ἐκάλουν. 

᾿Αθηνᾶς ἄγαλμα Λημνίας (ὐ. ΧΧΧΤΙΓΙΣ 

11}] ΤΙΥΟΙΑΝΥ͂Β ἱπιαρσ, 4 (Λυκ.) τῶν δὲ Φειδίου ἔργων 

τί μάλιστα ἐπήνεσας: (ΠῸολ.) τί δ᾽ ἄλλο ἢ τὴν Λημνίαν, 

ἣ καὶ ἐπιγράψαι τοὔνομα ὁ Φειδίας ἠξίωσε; | ἰδιά. 

6 τὴν δὲ τοῦ παντὸς προσιύπου περιγραφὴν καὶ πα- 

ρειῶν τὸ ἁπαλὸν καὶ ῥῖνα σύμιιετρον ἡ Λημνία παρέ- 

ξει καὶ Φειδίας. 3 ΑἙΙΒΤΙΘΕΒ 34, 28 (50 Ρ. 556 Ὦ., 

δὰ ἃ. 5)... τὴν Λημνίαν, ἅπαντα ταῦτα ὑπερβολὴν 

μὲν ἀρετῆς τῷ δημιουργῷ, τοῖς δὲ θεαταῖς ἡδονῆς 

ἔχει. |Π[ ΡΙΩΙΝΙΥΒ 34, 54 δλίάϊας .. ζεέοίέ ., ἐπ ἀόγες. 

«Μέπεγέα»ι ἕα»ε ἐχέριΐαε ῥιεές γε τνῖς τὲ γονέας { ἔον- 

»ποδαὲ Οβᾶπὰ ἄγος, Ζεϊέ, 1847 Ῥ. 65) εοςγεονεθε ἀζοε- 

2εγε. 1 ΤΙΥΥΙΥΒ ΡΑΡΗΙΥΒ (Καϊθεὶ 794) [᾿Ασπῆδα 

καὶ Νείκην ἸΤαλλὰς χερὶ θι..αἱ.... (θεῖσα πάρειμι 

Ἐοβ5 θεῖσ᾽ ἐνὶ ἄλλῃ ΜΝ εἰεκος θεῖσα ἐπ᾿ Ἄρηα υεὶ ἐν 

ἀυτῇ Ἀλϑοβμοε!) [Ὅπ͵]λων οὐ χρήζιυ πρὸς Κύπριν ἐρχο- 

μένη. |[Κεκρο)πίδης μ᾽ ἀνέθηκε πάτρης ἄπο πατρίδ᾽ 

ἐς ἄλλην [Ἑρ]μόδοτος Παφίοις Φειδιακὴν Χάριτα. 

ἨΙΜΕΕΙΥΒ οὐ. 21, 4 οὐκ ἀεὶ Δία Φειδίας ἔπλαττεν 

οὐδὲ σὺν ὅπλοις ἀεὶ τὴν ᾿Αθηνᾶν ἐχαλκεύετο, ἀλλὰ 

καὶ εἰς ἄλλους θεοὺς ἀφῆκε τὴν τέχνην καὶ τὴν παρ- 

θένον ἐκόσμησεν ἐρύθημα καταχέας τῆς παρειᾶς, ἵνα 

ἀντὶ κράνους ὑπὸ τούτου τῆς θεοῦ τὸ κάλλος κρύ- 
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Τῇ δὲ ἀκροπόλει, πλὴν ὅσον Κίμων κοδόμησεν αὐτῆς ὁ Μιλτιάδου, περιβαλεῖν τὸ λοιπὸν 3(28) 

λέγεται τοῦ τείχους Πελασγοὺς οἰκήσαντάς ποτε ὑπὸ τὴν ἀκρόπολιν. φασὶ γὰρ ᾿Αργτόλαν καὶ 

13 δὺυξ αὐτῆς ἀεο]επάϊπι δαὶ ὠχύρωσεν 5ογεπμάμσμη οεηβεὶ ΜΊΟΠ 46] 15, ἐν αὐτῇ Ηἰιχὶρ ὁ παῖς Δ Ι656]6γ 
Ρ. 335 [14 ᾿Αργόλαν ἀοειῖηρ αἷε5. δὰ. 1 Ρ. 70: ἀγρόλαν Ἰἰδτὶ 

πτοιτο. [|{ ΑΝΤΉΗΟΙ,. ΡΑΙ,. ΑΡΡ. ΡΙΑΝ. 169 (εἰς ἄγαλμα 

᾿Αφροδίτης τῆς ἐν Κνίδῳ καὶ τὴν ἐν ᾿Αθήναις ᾿Αθηνᾶν.) 

᾿Αφρογενοῦς ἸΤαφίης ζάθεον περιδέρκεο κάλλος, Καὶ 

λέξεις “αἰνῶ τὸν Φρύγα τῆς κρίσεως ᾽". ̓ Ατθίδα δερκο- 

μενος πάλι ἸΤαλλάδα τοῦτο βοήσεις .,'ὥς βούτης ὁ 

ΤΙάρις τήνδε παρετρόχασεν". || ΗΒΗΕΜΟΡΟΚΥΒ ἰθἰά, 

170 (εἰς τὸ αὐτό.) Τὰν Κνιδίαν Κυθέρειαν ἰδών, ξένε, 

τοῦτό κεν εἴποις “Αὐτὰ καὶ θνατῶν ἄρχε καὶ ἀθα- 

νάτων᾽᾽, Τὰν δ᾽ ἐνὶ Κεκροπίδαις δορυθαρσέα ἸΤαλλάδα 

λεύσσων Αὐδάσεις “ὄντως βουκόλος ἣν ὁ Πάρις". 

Κὐμτ ν)] τ Δα ἴος, 21, 12: 

τὸν Πελια ρὸν (τεῖχ ον ἅ.. ΡΥ Δ ΕΣ 

δτοΐϊβαια α πο πα] ἨΒΕΟΡΟΤΥΒ ὅ, 1327 Πελασ- 

γοὶ ἐπείτε ἐκ τῆς ᾿Αττικῆς ὑπὸ ᾿Αθηναίων ἐξε- 

βλήθησαν, εἴτε ὧν δὴ δικαίως εἴτε ἀδίκως --- τοῦτο 

γὰρ οὐκ ἔχω φράσαι, πλὴν τὰ λεγόμενα ὅτι Ἕκα- 

ταῖος μὲν ὁ Ἡγησάνδρου ἔφησε ἐν τοῖσι λόγοισι 

λέγων ἀδίκως ἐπείτε γὰρ ἰδεῖν τοὺς ᾿Αθηναίους τὴν 

χώρην, τὴν σφίσι αὐτοῖσι ὑπὸ τὸν Ὑμησσὸν ἐοῦσαν 

ἔδοσαν οἰκῆσαι, μισθὸν τοῦ τείχεος τοῦ περὶ τὴν 

ἀκρόπολίν κοτε ἐληλαμένου, ταύτην ὡς ἰδεῖν τοὺς 

᾿Αθηναίους ἐξεργασμένην εὖ, τὴν πρότερον εἷναι κακὴν 

τε καὶ τοῦ μηδενὸς ἀξίην, λαβεῖν φθόνον τε καὶ ἵμερον 

τῆς γῆς καὶ οὕτω ἐξελαύνειν αὐτοὺς οὐδεμίαν ἄλλην 

πρόφασιν προισχομένους ἰτοὺς ᾿Αθηναίους]. ὡς δὲ 

αὐτοὶ ᾿Αθηναῖοι λέγουσι, δικαίως ἐξελάσαι .... τοὺς 

δὲ οὕτω δὴ ἐκχωρήσαντας ἄλλα τε σχεῖν χωρία καὶ 

δὴ καὶ Λῆμνον. [Π[ ΘΙΟΝΥΎΒΙΥΒ ΗΑΙ,. δηίίαᾳ. 1, 28 (Δα 

21) Μυρσίλος .. τοὺς Τυρρηνούς φησιν, ἐπειδὴ τὴν 

ἑαυτῶν ἐξέλιπον, ἐν τῇ πλάνῃ μετονομασθῆναι ΤΠελαρ- 

γούς΄".... καὶ τοῖς ᾿Αθηναίοις τὸ τεῖχος τὸ περὶ τὴν 

ἀκρόπολιν τὸ Πελαρτγικὸν ((Βίδίαπυπ: Τ]ελασγικὸν 

ψτθῖπ45) καλούμενον τούτους περιβαλεῖν. [[ ῬΗΟΤΙΥ5 

ΤΙΤελαργικόν᾽ τὸ ὑπὸ τῶν Τυρρηνῶν (ΒΤ. Μ. εἴ ΑΝΕΈΘΡ. 

ΒΕΚΚ, :τυράννων οοἀ,) κατασκευασθὲν τῆς ἀκροπόλεως 

τεῖχος᾽ τούτους γὰρ κληθῆναι ΤΤελαργούς, οἷον ἴ7Πε- 

λασγούς, ὡς πλάνητάς τινας΄ ἢ ὅτι ἰδόντες αὐτοὺς 

πρῶτον οἱ ᾿Αθηναῖοι σινδόνας λαμπρὰς περιβεβλημέ- 

νους πελαρτοῖς εἴκασαν. (οἴ. ΕΤΥΜ. Μ., ΑΝΕΟΡ. ΒεΙκῖς, 

Ρ. 299, 16, ΕΒΤΑΤΗ. δὰ Ῥίοηγβ. ρεσ. 347, ΗΠΕΒΥΘΗΙΨΥ ΚΒ.) 

͵ ἩΡΒΚΟΡΟΥΥΒ 5,04 (ΔΑ 36) Κλεομένης ἀπικόμενος 

ἐς τὸ ἄστυ ἅμα ᾿Αθηναίων τοῖσι βουλομένοισι εἶναι 

ἐλευθέροισι ἐπολιόρκεε τοὺς τυράννους ἀπεργμένους ἐν 

τῷ ἸΤελαστικῷ τείχεϊ, [| ΑΕΙΒΤΟΤΕΙΖΕΡ ἀκ τὰ μι]. 

Αἴβεπ, 9 (ΔΑ. 37) κατακλήσας ((Ἰεοπιεπε5) τὸν Ἱππίαν 

εἰς τὸ καλούμενον ἸΤελαργικὸν τεῖχος ἐπολιόρκει 

ἐνν παρέδωκαν τῆν ἀκρόπολιν. [|{ ΜΔΈΜΟΕ. ΡΑΚ. 

(ΟΙἸατ. 2374) ερ. 45 ἀφ᾽ οὗ ... ᾿Αθηναῖοι [ἐξανέστ]ησαν 

τοὺς Τ.εισιστρατίδας ἐκ [τοῦ ΤΤε]λασ[γικ] οὔ τεί- 

χοῦς, ἔτη ΠΗ ΔΙΠΙΠΠ (ΘΙ δὴν 2. ΞΞΞι τ τοὴ: 

τὸ Πελαργικὸν ἐννεάπυλον] ΑΝΕΟΘΟΤΑ 

ΒΚΙς, Ρ. 419, 27 ἄπεδον᾽" τὸ ἰσόπεδον καὶ τό ὁμαλόν᾽ 

Θουκυδίδης. τὰ ἰσόπεδα" Κλείδημος ('. 22) “καὶ 

ἠπέδιζον τὴν ἀκρόπολιν, περιέβαλλον δὲ ἐννεάπυλον 

τὸ ΤΠελαργικόν᾽᾽ (Πελασγικόν ϑνΠΡ0.Ὰ5 ἄπεδα εἰ ἠπέ- 

διζον). [ εἴ, ΒΟΗΟΙ,.. ΒΟΡΗΟΟΙῚΒ5 Οεά. (ο].489 ΤΤολέμων 

(ἃ. 49) ἐν τοῖς πρὸς Ἐρατοσθένην φησὶν οὕτω “... οὗ 

(ΗΠ Ἔβυοθὶ Βετοὶθ) τὸ ἱερόν ἐστι παρὰ τὸ Κυλώνειον 

(ΟΟΜΈΕΙΙευ δά 1 θαι ἴορορυ. Ρ. 455: Κυδιώνιον οοἀἁ.) 

ἐκτὸς τῶν ἐννέα πυλῶν. [[|- ΑἘΙΒΥΤΟΡΗΑΝΕΒ δὰ. 

832 Τίς δαὶ καθέξει τῆς πόλεως τὸ ΤΤελαργικόν; 

ΒΟΗΟΙΙΟΝ ΚἈΝ ὅτι ᾿Αθήνησι τὸ Πελαργικὸν τεῖχος 

(ἐν τῇ ἀκροπόλει «44, Ν), οὗ. μέμνηται Καλλίμαχος 

“Τυρσηνῶν τείχισμα Πελαργικόν᾽. [1 5σηομοκχκ ΚΝ 

836 Δίδυμ ὀς φησι τὸ ΤΤελαργικὸν τεῖχος ἐπὶ πετρῶν 

κεῖσθαι. | ΒΟΉΟΙΙΟΝ ἈΝ 1139 διὰ τὸ {τὸ ἴΤΠε- 

λαργικὸν τεῖχος τοὺς ἀπὸ Τυρρηνίας ἥκοντας ἀναστῆ- 

σαι. ἡ ἨΕΒΥΟΘΗΙΥΒ ἸΠελασγικόν᾽ τειχίον οὕτω ἐν 

᾿Αθήναις καλούμενον Τυρρηνῶν κτισάντων. [[- 5ΤΈΑΒΟ 

9 Ῥ. 401 (ΕρΒογιπὶ βεοιίι5) προσθέντες δὲ (Βοεοι) 

τῇ Βοιωτίᾳ τὴν Ὀρχομενίαν.. μετ’ ἐκείνων ἐξέβα- 

λον τοὺς μὲν ΤἸΤελασγοὺς εἰς ᾿Αθήνας, ἀφ᾽ ὧν ἐκλήθη 

μέρος τι τῆς πόλεως Τ]ελασγικόν κ. τ. λ. 

τὸ Πελαργικὸν ἀργόν] ΤΙΤΥΙ,ΥΒ ΕἸΕΥΒΙΝΙΥΒ 

(ΑΔ 93) ΟΙΑ, ΝΡ, 2, 27 ὅ (ρΡ. 59): ΦΤ[Λ]άμπων εἴπε᾽ 
. δὲ τὸν δὲ βασ[ιλέα ρίσαι τὰ ἱερὰ τὰ ἐν τί] [ὅϑι 

ΤΤελαργικῦι, καὶ τὸ λοιπὸν μὲ ἐνὶἱδρύεσθαι βομὸς ἐν 

τῶι ΤἸΤελαϊργικδι ἄνευ τὲς βολὲς καὶ τὸ δήμο, μεδὲ 

τὸς λίθος τέμνεν ἐκ τὸ [Π|]"Ἰελαργικῶ, μεδὲ γὲν 

ἐχσάγεν μεδὲ λίθος" ἐὰν δέ τις παραβαίνει [ῦὅ8 τούτον 

τι, ἀποτινέτο πεντακοσίας δραχμάς, ἐσαγγελλέτο δὲ 

ὅϑ[0] βασιλεὺς ἐς τὲν βολήν. [ΤῊΝ ΟΥΡΙΘῈΕΝ 2, 17 τό 

τε ἸΤελαργικὸν (1ἀατεηί, Ο: Πελασγικὸν πρ.) καλού- 

μενον τὸ ὑπὸ τὴν ἀκρόπολιν, ὃ καὶ ἐπάρατόν τε 

ἣν μὴ οἰκεῖν καί τι καὶ ΤΤυθικοῦ μαντείου ἀκροτελεύ- 

τιον τοιόνδε διεκώλυε, λέγον ὡς “τὸ Πελαργικὸν 

(1 ὰυγ,; ΤΤελαργικὸν 5.) ἀργὸν ἄμεινον᾽᾽, ὅμως ὑπὸ 

τῆς παραχρῆμα ἀνάγκης ἐξῳκήθη. 1 ΒΟΉΟΙΜΊΙΟΝ οἱ γὰρ 

ΤΙΤελασγοὶ αὐτὸ οἰκήσαντες ἐπεβούλευσαν τοῖς ᾿Αθη- 

ναίοις" οὺς διώξαντες πάλιν οἱ ᾿Αθηναῖοι κατηράσαντο 

τὸν τόπον μὴ οἰκισθῆναι. [Ὁ ΟἾἸΑΤΙΝΥΒ ἔτ. πο, 22 (δά 

τι, 20) ἸΤὰν ἸΤελασγικὸν ἀργὸν ἐμβατεύων. [|| Ῥοι.- 
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(28) Ὑπέρβιον κα «᾿ « πυνθανόμενος δὲ οἵτινες ἦσαν οὐδὲν ἄλλο ἐδυνάμην μαθεῖν ἢ Σικελοὺς τὸ ἐξ 15 
ἀρχῆς ὄντας ἐς ᾿Ακαρνανίαν μετοικῆσαι. 

4 Καταβᾶσι δέ, οὐκ ἐς τὴν κάτω πόλιν ἀλλ᾽ ὅσον ὑπὸ τὰ Προπύλαια, πηγή τε ὕδατός 

ἐστι καὶ πλησίον Ἀπόλλωνος ἱερὸν ἐν σπηλαίῳ. Κρεούσῃ δὲ θυγατρὶ Ἐρεχθέως ᾿Απόλλωνα 

ἐνταῦθα συγγενέσθαι νομίζουσι. 

Γ΄ δ. 

15. ΠΟΠΠΙ]]ὰ Θχοϊἴϑβο αἱάϊὶ Τιοθϑοθοσ. Ὑπέρβιον τοὺς οἰκοδομήσαντας εἶναι Καγβετ Ζειίεελγ, 7. Α12.- ως. 
1848 Ρ. 5092 | 15 ἐς «ἠὰ. Κυμη | ᾿Ακαρνίαν ἄπο οοάϊοε5. ἀειογίοσεβ ᾿Αρκαδίαν ἘΓΟυγιΐὰβ. Δὴ γλεύε. ες. ΝΊΠ ρΡ. 137 
᾿ἈΑχαρνάς ϑοβυρθατὶ οἱ ΝΥ Α]1Ζ | 17 (ἐς) ὅσον Ηἰϊζὶρ Ρ. 309 | {πικροῦ ὕδατος [,εἴτοππε (ζαςς. ἤόιεγη. ἘΠῚ, 1816, 
Ῥ. 325 | 18 ροβὶ σπηλαίῳ ταϊσο ΜΙ βασΙ σ]οββεπια Ἰθροραῖυγ καὶ ἸΤανός « οοαϊοῖθυιβ. αἰΐθπαπη, χαρὰ Ρταθειπῖς ΟἸαπδσῖο 
Θοδυθαγὶ ἀδιθαὶϊς 

ΤΥΧ 8, ΤΟΙ (ποπιθῃ πηαριβίγαϊιβ ρου) οὗτοι παρεφύ- ἔχει δὲ τὰς ῥύσεις ὑπὸ τῆν φερούσας εἰς τὸν Φαλη- 

λαττον μή τις ἐντὸς τοῦ Πελασγικοῦ κείρει ἢ κατὰ ρέων δῆμον (ΜιοΒδε 5: φλεγρεὼ δὴ δ᾽ Ἀ Φλεγρεώδη 

πλέον ἐξορύττει, καὶ τῷ ἄρχοντι παρεδίδοσαν. τὸ δὲ λειμὦνα ὃς. Φαληρέων λίμενα Διοτγάπνγοτι α «“ἐάεγις 

τίμημα ἣν τρεῖς δραχμαὶ καὶ ἁπλοῦν τὸ βλάβος. Ρ. 69). [| Ηξβυοηιῖνβ Κλεψύδρα᾽ κρήνη ἥτις τὸ 

ΤΙΒΑΝΙΥ͂Β 1 Ρ. 470 ἐξάγιστος ἡ πόλις ὡς ὁ Κιρραίων πρότερον Ἐμπεδὼ (μὲν ΤἸΤεδὼ ΤΟΙ] 5) προσηγορεύετο 

λιμήν, ἐπάρατος ὡς τὸ ΤΤελασγικὸν ἐκεῖνο. (ΘΟΗΟΙ,.. Ν ΑΒΙΒΎΟΡΗ. ὑδβρ. 857) ... ἔχει δὲ τὰς 

14 Ῥεϊασρῖοϊ βἰτὰβ (ἰδὉ. 1Π. ΧΥΠῚ] ΓΟΥΟΙΑΝΥΒ ῥύσεις ἀνατελλούσας εἰς τὸν Φαληρέων δῆμον (εἴ. δὰ 

Ὀΐ δοσιβ, 9 τὸ ὑπὸ τῇ ἀκροπόλει σπήλαιον τοῦτο ς. 21, 25)». [| Β50Η01. ἘΝ ΑΕΒΙΒΤΟΡΗΑΝΙΒ δὰ. [6904 

ἀπολαβόμενος (ΡΑπ, εἴ, δὰ ἃ. 20) οἰκεῖ μικρὸν ὑπὲρ κρήνη ἐν ἀκροπόλει ἡ Κλεψύδρα (ΡΗΟτινΒ Κλε- 

τοῦ ΤΠελασγικοῦ. 1 ΒΟΗΟΙΠῸΝ τόπος ᾿Αθήνησιν, ψύδρα), ἧς Ἴστρος ἐν τῇ ιβ΄ (ἴ. 11) μέμνηται, τὰ 

ἀπὸ ΤΤελασγῶν ἐν αὐτῷ οἰκησάντων. γράφεται καὶ παρὰ τοῖς συγγραφεῦσιν ἀναλεγόμενος. οὕτως δὲ 

διὰ τοῦ ρΡ. [[ΤΡῈΜ ρΡίβο. 42 βαβαῖ ὡς πλήρης μὲν ἡ ὠνομάσθαι (ΒΕ : ὠνόμασται Ν), ἐπειδὴ ἀρχομένων τῶν 

ἄνοδος ὠθιζομένων, ἐπεὶ τὰς δύο μνᾶς ἤκουσαν μό- ἐτησίων πληροῦται, παυομένων δὲ λήγει, ὁμοίως τῷ 

νον᾽ παρὰ δὲ τὸ Πελασγικὸν ἄλλοι, καὶ κατὰ τὸ Νείλῳ, ὥσπερ καὶ τὴν ἐν Δήλῳ κρήνην. εἰς 

᾿Ασκληπιεῖον ἕτεροι, καὶ παρὰ τὸν Ἄρειον πάγον ἔτι ταύτην δέ φησιν ἡματωμένην φιάλην πεσοῦσαν 

πλείους, ἔνιοι δὲ καὶ κατὰ τὸν τοῦ Τάλω τάφον, οἱ ὀφθῆναι ἐν τῷ Φαληρικῷὼ ἀπέχοντι σταδίους εἴκοσι. 

δὲ καὶ πρὸς τὸ ᾿Ανακεῖον προσθέμενοι κλίμακας ἀνέρ- φασὶ δὲ αὐτὴν ἀπέραντον βάθος ἔχειν, τὸ δὲ ὕδωρ 

πουσι. [ 47 (Ἱέρ.) δελεάσας τὸ ἄγκιστρον ἰσχάδι καὶ ἁλμυρόν. (εἴ. ΗΈΞΥΘΗΙνΒ κλεψίρρυτον ὕδωρ.) || ΒΟΗΟΥ,. 

τῷ χρυσίῳ καθεζόμενος ἐπὶ τὸ ἄκρον τοῦ τειχίου ἘΝ ΑΒΙΒΤΟΡΗΑΝΙΒ δὰ. τόρᾳ4 Κλεψύδρα κρήνη ἐν 

καθῆκεν ἐς τὴν πόλιν. (Φιλ.) τί ταῦτα, ὦ ἸΤαρρησιάδη, ἄστει (Βεπιεῖαβ: ἄργει ἘΝ ἀκροπόλει Ῥαρθπεε). | 

ποιεῖς; ἢ που τοὺς λίθους ἁλιεύσειν διέγνωκας ἐκ ἩΒδύσηιν Πεδὦ:" ἡ νῦν καλουμένη Κλεψύδρα, 

τοῦ Πελασγικοῦ; [|| ῬΗΙΠΟΒΤΕΑΥΥΒ υἱτι, 5ΟΡΆ. 2, κρήνη ἐν ἄστει. [ ῬΙΨΧΥΤΑΚΟΗΥΒ Απίοι. 34 (ΔΑ 221) 

Ι, 5. ἐκ Κεραμεικοῦ δὲ ἄρασαν (παιιεπὶ Ῥαπαιπθπαίοατη κατά τι λόγιον ἀπὸ τῆς Κλεψύδρας ὕδατος ἐμπλησά- 

Ὁ Ηδεγοάς ογπαίδμ) χιλίᾳ κώπῃ ἀφεῖναι ἐπὶ τὸ Ἐλευ- μενος ἀγγεῖον ἐκόμιζεν (Απιοπῖα5). ΠΟΥ, ΒΟΙΙΝΥΒ 

σίνιον, καὶ περιβαλοῦσαν αὐτὸ παραμεῖψαι τὸ ΠΕε- Ρ. ό4ᾳ, 2ο Μ. Οαϊεέγγλοενε σἰμεβόνεέ ζορεέεν, γιὸς ἑᾶφο γει- 

λασγικόν, κομιζομένην τε παρὰ τὸ Τ͵ύθιον ἐλθεῖν οἱ γιόδοῦ (ογογιόδονε ὍΘ] ογιγιόδεοῦε αἰϊ ᾿ἰδτὶ ογερεέσεον 

νῦν ὥρμισται. Ἐσυχτὰ5 ἤἥεγη, ἘΧΤ Ρ. 200 ξρεριφαεγφγιονε ἀρ. εἴ, ῬΊη. 

Τὰν Ὁ ᾿Αργόλας καὶ Ὑπέρβιος) Οἵ ῬΙΙΝΙΥΒ 7, 194 4, 24) )οηπέφηρε αἰέεγεεη τειεϊας γεὶ νειωμθναγεές 

Ἰαϊογαγίας ας εἴογιος εογιδἐϊἐεογιγιέ ῥγύνι Ἐπενν αἴ τς ᾿Απόλλωνος ἱερὸν (Ὁ. Χ ΧΤΙ, ΒΓ] ταθυϊδο τ8 

(Αφγοίας Ῥλεϊποβίυβ πᾶσ, Ἰθοῖῖ. Ρ. 169; ᾿ἰτηπηο «(γιροία5) εἰ ΠΔττηοσοαθ δρίατῖβ Ἐοπιαπᾶθ, οοσζοηὶβ οτπδίδο, ἴῃ ἀπίσο Γ 

ΗἩγενγδίπς ,ηαίνες “δλιογῖς, αγιέεα φρέξσες ἐγαγιέ ῥγὸ 16] ἴῃ Ἰοοὶβ αἰοςϊῃῖβ τοροτίδθ, δὺ διομποπιὶ θὰ 6] τΒοβπιο- 

«αογειδτες, (μετ ἀϊοαῖδε βαπὶ ᾿Απόλλωνι Ὑποακραίωι (ΓΙΑ. 

17 πηγὴ ὕδατος (Ὁ. ΝῚ, ςο. ΧΝΙΠ] ΔΕΙΒΤΟ- ΠῚ, 91) τε] ᾿Απόλλωνι ὑπ᾽ ἼἌκραις ((ΟἸΑ. ΠῚ, 92. 

ῬΗΑΝΕΒ [ΥΧ8.911 (Κι.) τὸ τοῦ ἸΤανὸς καλόν. (Μυ.) Καὶ Αἰλφη. Δίδελ. ᾿878 Ρ. 144. Ἐφημ. ἀρχ. 1897 ἰδ. 4, 2) 

πῶς ἔθ᾽ ἁγνὴ δῆτ᾽ ἂν ἔλθοιμ᾽ ἐς πόλιν; (Κι.) Κἀλ- τ6] ᾿Απόλλωνι ὑπὸ Μακραῖς (Ἐφηιι. ᾿. 1. 1τ. 8) υεὶ 

λιστα δήπου, λουσαμένη τῇ Κλεψύδρᾳ.  ΒΟΉΟΙΙΟΝ ᾿Απόλλωνίι - -Ἰ (ΟἸΑ. ΠΙ, 95). ἴπ βρθοὰ ρζορε ΟἸερβγ- 

Ἑ οἵι πλησίον δὲ τοῦ ἸΤανείου ἡ Κλεψύδρα ἦν ἄγαπι (ἰ8Ὁ. ΧΥΤΙ, ΑἍ βοιὺβ (εις ὅες, «δὰ. Τρ. τὸῖ 

κρήνη. [ ΒΟΠΟΙΙῸΝ Καὶ 9132 ἐν τῇ ἀκροπόλει ἦν [᾿ΑἸπόλζλωνι)] τυρὶ ἱποίϑατη ἰεμεῖθ δὶ αἰϑὰβ εβῖ, ἢ 

κρήνη (πηγὴ ὅ814,}ὺ ἡ Κλεψύδρα, πρότερον Ἐμπεδὼ ῬΗΙΓΟΒΥΚΑΤΥΒ αἱτι, Βορδϊβιϊ. 2.1, 5 (Δ ἃ. 14.352) παρὰ 

λεγομένη, ὠνομάσθη δὲ Κλεψύδρα διὰ τὸ ποτὲ μὲν τὸ Πύθιον, οἵ νῦν ὥρμισται (παιὶθ Ῥαβαιδβοπαῖςα). ἃ 

πλημμυρεῖν ποτὲ δὲ ἐνδεῖν. (εἴ, ὄν ΑΒ. Κλεψύδρα.) ἘΥΝΕΙΡΙΌΘΕΒ ἴοι, 2813 (Ἴων) Μακραὶ δὲ χῶρός ἐστ᾽ 



20 

18: 

18» 

20 

ΡΟΝ ΡῬΑΝΟΒ 81 

κι κι κ ὡς πεμφθείη Φιλιππίδης ἐς Λακεδαίμονα ἄγγελος ἀποβεβηκότων Μήδων ἐς τὴν τῆν, (28) 

ἐπανήκων δὲ Λακεδαιμονίους ὑπερβαλέσθαι φαίη τὴν ἔξοδον εἶναι γὰρ δὴ νόμον αὐτοῖς μὴ πρό- 

20 ἐνταῦθα καὶ τοῦ ἸΠανὸς ἱερόν την. ῬαΙΐδΒ. 1399, δηΐθ ϑοθαθαγίι πη] απρὸ Θδἀοραία περὶ δε τοῦ ΤΤανός 
φασιν ὡς κ. τ. Δ. 6 Μαυβυτὶ ἱπτογροϊδιίομο 
αἰτίαν᾽ λέγουσι γὰρ) ὡς Ἑπίποιοη ἦς Ιοπε (0. ΕἸπίρ. Ρ. 37 
Ἐλοπιδπιβ Φιλιππίδης Βαθοὶ 

ἐκεῖ κεκλημένος; .. 285 Τιμᾷ σφε Τυθώ τ᾽ (6Ηετ- 

τηδππιβ: πύθιος |ἰρτὶ Φοῖβος Μαιϊα6) ἀστραπαί τε 

ΤΤύθιαι. .. 287 Τί δέ; στυγεῖς σὺ τοῦ θεοῦ τὰ φίλ- 

τατα; | ((. 5ΤΕΑΒΟ 9 Ρ. 404... τοῦ Ἅρματος τοῦ 

κατὰ τὴν ᾿Αττικήν, ὅ ἐστι περὶ Φυλήν". . ἐντεῦθεν 

δὲ ἡ παροιμία τὴν ἀρχὴν ἔσχεν ἣ λέγουσα “ὁπόταν 

δι Ἅρματος ἀστράψῃ᾽᾽᾽Ὀ,Ὼ, ἀστραπὴν τινα σημειου- 

μένων κατὰ χρησμὸν τῶν λεγομένων ΤΤυθαϊστῶν, βλε- 

πόντων ὡς ἐπὶ τὸ ἍΛρμα καὶ τότε πεμπόντων τὴν 

θυσίαν εἰς Δελφοὺς ὅταν ἀστράψαντα ἴδωσιν" ἐτή- 

ρουν δ᾽ ἐπὶ τρεῖς μῆνας, καθ᾽ ἕκαστον μῆνα ἐπὶ τρεῖς 

ἡμέρας καὶ νύκτας, ἀπὸ τῆς ἐσχάρας τοῦ ᾿Αστραπαίου 

Διός᾽ ἔστι δ᾽ αὕτη ἐν τῷ τείχει μεταξὺ τοῦ 

Πυθίου καὶ τοῦ Ὀλυμπίου. [|| ΑΚΙΒΤΟΡΗΑΝΕΒ 

1,05. 917. 937. 942 (ρῖορε Αρο)]ηῖθ δπίστιπ) μὰ τὸν 

᾿Απόλλω. 

σπήλαιον (ἴα. ΚΟ ΙΝΊΤΙ, Δ΄᾿))] ΕΥΕΙΡΙΘΕΒ Ιοη, 10 

Οὗ (ΑἸ μεμῖ5) παῖδ᾽ Ἐρεχθέως Φοῖβος ἔζευξεν γάμοις 

Βίᾳ Κρέουσαν, ἔνθα προσβορροὺς πέτρας Ἰ]αλλάδος 

ὑπ᾽ ὄχθῳ τῆς ᾿Αθηναίων χθονὸς Μακρὰς καλοῦσι 

γῆς ἄνακτες ᾿Ατθίδος. .. τ6 Τεκοῦσ᾽ ἐν οἴκοις παῖδ᾽ 

ἀπήνεγκεν βρέφος Ἐς ταὐτὸν ἄντρον οὗπερ 

ηὐνάσθη θεῶ Κρέουσα κἀκτίθησιν ὡς θανούμενον. 

Ι 288 (ς, δά τι. 18) (Κρ.) ξύνοιδ᾽ ἄντροισιν αἰσχύ- 

γὴν τινά. | ο36 (Κρ.) ἼΑἌκουε τοίνυν’ οἶσθα Κεκρο- 

πίας πέτρας [Πρρόσβορρον ἄντρον, ἃς Μακρὰς 

κικλήσκομεν :] (πεγϑιπη ἀΔτηπασγιιηΐ οτιπΊ 411 τὰ ΒΔΑ Βδτη.) 

(ΠΠαι.) Οἵδ᾽, ἔνθα ΤΤανὸς ἄδυτα καὶ βωμοὶ πέλας. 

(Κρ.) Ἐνταῦθ’ ἀγῶνα δεινὸν ἠγωνίσμεθα. | 1482 

ΤΤαρ’ ἀηδόνιον πέτραν Φοίβῳ... Κρυπτόμενον 

λέχος ηὐνάσθην... 1484 ᾿Ανὰ δ᾽ ἄντρον ἔρημον 

οἰωνῶν Γαμφηλαῖς φόνευμα θοίναμά τ᾽ εἰς Ἅιδαν 

ἐκβάλλει. [|| 1393 Ορῶ γὰρ ἄγγος οὐξέθηκ᾽ ἐγώ 

ποτε Σέ τ᾽, ὦ τέκνον, μοι βρέφος ἔτ᾽ ὄντα νήπιον 

Κέκροπος ἐς ἄντρα καὶ Μακρὰς πετρηρεφεῖς. (μποτ- 

ΘΠ [400 ἀδιηηδιῖ Ῥδ]ευ.) 

Ἐρεχθέως τάφος (ίαρ. ΧΥῚΙ, γ2) ἘγΕι- 

ΡΙΠῈΒ ἴοπ, 277 (Ἴων) ἸΠΤατὴρ Ἐρεχθεὺς σὰς ἔθυσε 

συγτόνους; (Κρ.) Ἔἔτλη πρὸ ταίας σφάτια παρθένους 

κτανεῖν. (οἴ. Δ ο. 27, 13. 25)... 281 (Ἴ.) ἸΤατέρα δ᾽ 

ἀληθῶς χάσμα σὸν κρύπτει χθονός; (Κρ.) Πλητγαὶ 

τριαίνης ἸΤοντίου σφ᾽ ἀπώλεσαν. (ἼἼ.) Μακραὶ δὲ 

χῶρός ἐστ᾽ ἐκεῖ κεκλημένος; 

ἸΤανὸς ἱερόν ((αν, ΧΨΝΙΙ, Δ, ρ. 89, 1--3.}} 

ἩΡΒΟΡΟΎΥΒ ὅ, τὸς καὶ ταῦτα μὲν (Ῥάᾶπο5. ῥτογηΐβϑα ἃ 

ζκατὰ δὲ ταὐτὸν ἄντρον καὶ ἸΤανὸς ἵδρυται βωμὸς διὰ ταύτην τὴν 
Φειδιππίδης Τὶμάου οχ Ἡδοχοάοίο ὅ, 1τοσ, ταδὶ 

Ῥμιαάϊρρίάθ παηίαία) ᾿Αθηναῖοι καταστάντων σφι εὖ 

ἤδη τῶν πρηγμάτων πιστεύσαντες εἶναι ἀληθέα ἱδρύ- 

σαντο ὑπὸ τῇ ἀκροπόλι Τ]ανὸς ἱρὸν καὶ αὐτὸν ἀπὸ 

ταύτης τῆς ἀγγελίης θυσίῃσι ἐπετέῃσι καὶ λαμπάδι 

ἱλάσκονται. [Ὁ ὉΟΚΑΤΙΝΥΒ ἢ. ἴπο, 22 χαῖρε χρυσόκερυ"» 

βαβάκτα κήλων Τ7άν, ΤἸΤελασγικὸν ἀργὸν (]Π]αΙηονέΣ 

Ἄἤεγηι. ΧΙΝ ρ. 183: Ἄργος ἨΒΡΗΑΛΕΒΤΙΟ ς. 10 εἴ 

ΕΤΥΜ. Μ. βαβάκτης) ἐμβατεύων. [[ΤυνσΊΑΝ 5. 6128]]. 

ἄξοτ. 22, 3 πρῴην ᾿Αθηναίοις συμμαχήσας οὕτως 

ἠρίστευσα Μαραθῶνι, ὥστε καὶ ἀριστεῖον ἡρέθη μοι 

τὸ ὑπὸ τῇ ἀκροπόλει σπήλαιον. | ὈΪ5. δοσιι5. 9 

οὗτος (Ῥαη)ὴ ὦκει μὲν τὸ πρόσθεν ἀνὰ τὸ Παρθένιον, 

ὑπὸ δὲ τὸν Δάτιδος ἐπίπλουν καὶ τὴν Μαραθωνάδε 

τῶν βαρβάρων ἀπόβασιν ἧκεν ἄκλητος τοῖς ᾿Αθηναίοις 

ξύμμαχος, καὶ τὸ ἀπ᾽ ἐκείνου τὸ ὑπὸ τῇ ἀκροπόλει 

σπήλαιον τοῦτο ἀπολαβόμενος οἰκεῖ μικρὸν ὑπὲρ 

τοῦ Πελασγικοῦ ἐς τὸ μετοίκιον ξυντελῶν. 

12 ἐγὼ δὲ (Ῥδη Ἰοφυϊαγ) ἐπὶ τὸ σπήλαιον ἀπελθὼν 

συρίξομαί τι μέλος τῶν ἐρωτικῶν, ὦ τὴν Ἠχὼ εἴωθα 

ἐπικερτομεῖν. || ΒΟΉΟΙΙΟΝ ΟἸΕΜΕΚΝΤΙΒ ΑΤΕΧ. ρῥτοίτ. 

3,44 Ρ. 47,3 τὸ καθύπερθεν (καταντικρὺ ἢ) σπήλαιον 

τοῦ ᾿Αρείου πάγου τεμενίσαντες (ΔΙμεπίεπ565) αὐτῷ 

ἔνορχον τράγον ὅσα ἔτη ἔθυον αὐτῷ. [[|[ἘΝΕΙΡΙΘΕΒ 

Ιοη. 9238 ἸΤανὸς ἄδυτα καὶ βωμοί. [ΠΟ Απιϑτο- 

ΡΗΑΝΕΝ [ΥΧ8. 722 Τὴν μέν γε πρώτην διαλέγουσαν 

τὴν ὀπὴν Κατέλαβον, ἣ τοῦ Πανός ἐστι ταὐ- 

λίον. [911 (Δἀ α. 17) τὸ τοῦ ΤΤΠΤανός. [| ΒΟΉΟΙΙΟΝ 

πλησίον τοῦ ἸΤανείου ἡ Κλεψύδρα ἦν κρήνη. 

ΒΙΜΟΝΙΡΈΕΒ δπίμο], Ῥα], ἃρρ. Ῥίαπμ, 2232 Τὸν τραγό- 

πουν ἐμὲ Πᾶνα, τὸν ᾿Αρκάδα, τὸν κατὰ Μήδων, 

Τὸν μετ᾽ ᾿Αθηναίων στήσατο Μιλτιάδης. [ ἰδϊά, 

259 ἸΠέτρης ἐκ Παρίης με πόλιν κατὰ Παλλάδος 

ἄκρην Στῆσαν ᾿Αθηναῖοι Πᾶνα τροπαιοφόρον. ἢ 

ΕΝΕΙΡΙΘΕΝ Ιοη. 402). Ὦ Πανὸς θακήματα καὶ 

ἸΤΤαραυλίζουσα πέτρα Μυχώδεσι Μακραῖς, Ἵνα 

χοροὺς στείβουσι ποδοῖν ᾿Αγραύλου (εἴ, δὰ ς. 27, 13) 

κόραι τρίγονοι Στάδια χλοερὰ πρὸ Ἰ]αλλάδος 

Ναῶν, συρίγγων Ὑπ᾿ αἰόλας ἰαχᾶς Ὕμνων, ὅταν 

αὐλίοις Συρίζῃς, ὦ Πάν, Τοῖσι σοῖς ἔν ἄντροις, 

Ἵνα τεκοῦσά τις ἸΤαρθένος, ὦ μελέα, βρέφος Φοίβῳ, 

πτανοῖς ἐξώρισε θοίναν Θηρσί τε φοινίαν δαῖτα, 

πικρῶν γάμων Ὕβριν. [ ΑἘΚΒΙΒΤΙΡΕΝ 13 ρΡ. τότ Ὦ, 

πεδίων κάλλη καὶ χάριτας ἀπὸ τῆς ἀκρο- 

πόλεως κεχυμένων καὶ ἐγκαταμιγνυμένων τῇ 

πόλει. 

1Π 
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(28) τερον μαχουμένους ἐξιέναι πρὶν ἢ πλήρη τὸν κύκλον τῆς σελήνης γενέσθαι. τὸν δὲ ἸΤᾶνα ὃ Φι-»» 
λιππίδης ἔλεγε περὶ τὸ ὄρος ἐντυχόντα οἱ τὸ Παρθένιον φάναι τε ὡς εὔνους ᾿Αθηναίοις εἴη καὶ 

- 

ὅτι ἐς Μαραθῶνα ἥξει συμμαχήσων. οὗτος μὲν οὖν ὁ θεὸς ἐπὶ ταύτῃ τῇ ἀγγελίᾳ τετίμηται. 

5οαΪδε εἰ ροβίϊου]δ (0. ὙΠ, 46. ΧΙ ΥΙ, ΕΖΗ)] οἴ. ΑΒΙΒΤΟΡΗΑΝΕῈΒ [0ΥΧ5. 916 5644. 

Μετζγουσὰβ ΝΥΤΡμαγαπὶ οδμογαπη ἀτιοὶϊς Ρορα δπίγυπηῃ Ῥᾶποβ 

βωμῷ χερμάσι τετυγμένῳ εἰ ρεῖϑοπᾷ Αομοὶοὶ ογπδῖαπι 
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᾿ΑΥγλαύρου ἱερόν 84 27, 13 

ἀγορὰ ἀρχαία δὰ 22, 12 

᾿“Αδριανοῦ εἰκών 24, 48 

᾿Αθηνᾶ. ἀγάλματα ἀρχαῖα 27, 37. Ἐνδοίου 26, 23. 

Ἐργάνη 24, 15. Λημνία 28, 12. Λινδία «ἀ 28, 

"ἢ Νίκη δά 22, 22. Ἰ]αρθένος 24, 35. ΤΠολιάς 

26; 35. 86] 28, »- ὙΤτίεια 23, 25. χαλκῆ ἧ; μὲ- 

γάλη 28, 5. κ΄, --- ἐκ τῆς κεφαλῆς τοῦ Διὸς ἀνιοῦσα 

24,11. γένεσις 24, 33. τὴν ἐλαίαν ποιοῦσα 24, 24. 

Μαρσύαν παίουσα 24, 1. --- ὁ ἀρχαῖος νεώς 44 

26, 25“. 25". ὁ παλαιὸς νεώς 44 26, 24 

Αἰγέως ἡρῷον 22, 29 

αἰγὶς χρυσῆ 21, 13 

Αἰδοῦς βωμός «ὰἀ 27, 8 

Αἰσχύλου εἰκών 21, 7 

ἀκροπόλεως ὀνόματα δὰ 22, 17 

“Αλιρροθίου κρήνη 21, 25. 25 

᾿Αλκιβιάδης Νεμεονίκης γεγραμμένος 22, 39 

᾿Αμαζόνων πρὸς ᾿Αθηναίους μάχη δᾳ 24, 41. 25, 9 

᾿Αμμωνιὰς γεγραμμένη 44 22, 38 

ἀναβάσεως ἔργον δὰ 22, 17" 

ἀναδούμενος ἃ. ἠίθεος 

ἀναθήματα (πλησίον τῶν ἀναθ.) ΑΑ 196 

᾿Ανακρέοντος εἰκών 25, 3 

᾿Ανακώ ἃ. Νακώ 

ἀνὴρ κράνος ἐπικείμενος, Κλεοίτου τέχνη 24, 18 

᾿Ανθεμίων ἃ. Δίφιλος 

ἄνοδος δὰ 22, 17 

᾿Αντέρωτος βωμός υ. Τιμαγόρας 

᾿Αντωνίου εἰκών «ἀ 25, 8 

᾿Απόλλωνος ᾿Αγυιέως βωμός «ἃ 22, 17. ὑπ’ ΓΑκραις 

βίθς ὑπὸ Μακραῖς ἱερόν 28, 18, ἸΤΠαρνόπιος 24, 50 

ἀργυρόπους δίφρος δἄ 24, 34 

᾿Αρθμίου στήλη 28, 9 

᾿Αριάδνη γεγραμμένη 20, 9 

ἅρμα χαλκοῦν 28, 10 

ἀττηδιηθπίδτίαπη τ, χαλκοθήκη 

ἄροτος καὶ ἄροτρον Βουζύγιον δὰ 22, 15 

ἀρρηφόρων σφαιρίστρα 27, 15 

Αρτεμις Βραυρωνία 23, 42. Ἑκάτη, ᾿Επιπυρτιδία, 

Ἡγτεμόνη, ΤΤροπυλαία, Φωσφόρος 44 22, 23", Λευκο- 

φρυηνή 26, 18 

ἀρχαῖος νεώς «ἃ 26, 25. 25" 

᾿Ασκληπιοῦ ἱερόν 21, 23 

ἀσπίδες Λακωνικαί 4 27, 5. χρυσαῖ βασιλέως ᾿Αλε- 

ξάνδρου ἀνάθημα 84 25, 43 

᾿Αστυδάμαντος εἰκιών δ 21, 2 

᾿Αττάλου ἀναθήματα 25, 8 εἰ δὰ το. κολοσσός δὰ 

2},:8 

᾿Αφελείας βωμός «δὰ 27, 8 

᾿Αφροδίτη ἐπὶ ἹἹππολύτῳ 44 22, 4. ἸΤάνδημος 22, 12. 

Σώσανδρα 23, 9 

᾿Αχιλλεὺς ἐν Σκύρῳ διαιτώμενος, γραφή 22, 36. εἰκών 

δὰ 24, 47 
Βλαύτης σηκός 44 22, 15 

βοίδιον Μύρωνος] ΤΖΕΥΖΕῈΒ οΒΙΠ 4, 8, 370 Μύρων 

ὑπῆρχε χαλκουργός, οὗπερ πολλὰ μὲν ἔργα, Ἕν δὲ 

τὸ περιθρύλητον μέχρι τοῦ νῦν τοῦ χρόνου, Ἡ 

πρὶν περὶ ἀκρόπολιν τῶν ᾿Αθηνῶν ἑστῶσα Βοῦς 

δάμαλις χαλκῆ ὦ-- καὶ τοὺς μαστοὺς σπαργῶσα᾽ 

Ἣν λόγος ζῶν μυκώμενος ἦλθε θηλᾶσαι μόσχος. Ϊ 

ΟἸΟΘΒΕΟ δεῖτ, 4, 135 φιῖα Αἠλεριέογιδος (αγδελγ αρείγιὲ 

»16767γ6 τ 66) τι... ἐχ αεγὲ νγογείς ὀιεοσιείαγε (αηεῖΖ- 

ἐαγι) 9 |] ῬΙΔΝΙΥΒ 34, 57 “Πγγοριορε., διεοιεῖα »παχ δ 

γιοδιἐέατεῖξέ εεοεόγαΐξίς τιογοῖδιες ἐαπααία, φιαγιαῖο 

αὐϊόγιο ῥίογίφιεε γι ο)ι10 Ια Σ φηαῦῶε δ:40 407)17)1671- 

αγιέμεγ, 1 ΑὙΒΟΝΙΥΒ ερίρτ. 5. “εγεα ὅος οἰείσγαγε: 

ριαοίαία ἐδ παζοα ἤἥέγιογιεαε, ϑεά ἅἄεα ῤγογίαία᾽ει 

ἐγαγιδίιεζἐ τές αγιΐγεαγε. 1 ΑΝΤΗΟΙΟΘΙΑ ΡΑΙΑΤ. 

9, 714 Τίπτε, Μύρων, μὲ τὸ βοίδιον ἐνταυθοῖ 

παρὰ βωμοῖς Ἔστασας; οὐκ ἐθέλεις εἰσαγέμεν 

μέγαρον; [] 1Β10. 713 Βοίδιόν εἰμι Μύρωνος, ἐπὶ 

στήλης δ᾽ ἀνάκειμαι. [ ΙΜΕΟΝΙΡΑΒ ΤΆΒΕΝΤ. 

ἰθ14, 719 βοσκομέναν δὲ. Ἐξ ἀγέλας ἐλάσας δῆσε 

βάσει λιθίνῳ. 1 ΑΝΤΙΡΑΤΕΕ ΚΙΘΟΝ. ἰδ], 723 

Ἃ μόλιβος κατέχει με καὶ ἁ λίθος. [ ΙΡῈΜ ἰθίά, 

720 Εἰ μή μου ποτὶ τῷδε Μύρων πόδας ἥρμοσε 

πέτρᾳ κιτιλ. {{ ῬΕΟΘΟΡΙΥΒ ἄς Ὀε]]ο αοίμ, 4, 21 

διὰ τῆς ἀγορᾶς ἣν φόρον Εἰρήνης καλοῦσιν 

Ῥωμαῖοι .. ἐνταῦθα καὶ τὸ τοῦ Μύρωνος βοίδιον. 

Βουζύγιος ἄροτος δὰ 22, 15: 

βοῦς ἐν πόλει δὰ 24, 12 

Βουταδῶν τοῦ γένους γραφαί 26, 28 

Βούτου βωμός 26, 27 

Βραυρώνιον 23, 42 

βωμοί. ὁ βωμός δἀ 20, 33", ὁ β. ὁ μέγας δἀ 26, 20. 

᾿Αθηνᾶς Νίκης δἀ 22, 223. ᾿Αθηνᾶς Ὑγιείας δἅ 

23, 25, Αἰδοῦς δὰ 27, 8'. ᾿Αντέρωτος υ. Τιμα- 



84 ΜΟΝΥΜΈΝΤΑ ΑΒΟΙΒ: 

γόρας. ᾿Απόλλωνος ᾿Αγυιέως δὰ 22, 17". ᾿Ασκλη- 

πιοῦ δὰ 21, 23. 23"᾽. ᾿Αφελείας ἃ 27, 8, ᾽Αφρο- 

δίτης ἸΤανδήμου «ἀ 22, 12. Βούτου 26, 27. Γῆς 

Κουροτρόφου δὰ 22, 15. Διὸς Ἑρκείου δὰ 27, οἿ, 

Διὸς ΤΤολιέως 24, 22. Διὸς Ὑπάτου 26, 25. Διώ- 

νης δἂ 526, 33, Ἐρεχθέως 26, 27. “Ἡφαίστου 

26, 27. τοῦ θυηχοῦ δὰ 26, 231. Λήθης δἀ 27, 85, 

ὋὉρμῆς «ἃ 27, 8, Ἰ]οσειδῶνος 26, 27. Φήμης δά 

πη Ὁ 

Γαλατῶν ἡ ἐν Μυσίᾳ φθορά 25, τὸ 

Γῆς Καρποφόρου ἄγαλμα 24. 2ο. Κουροτρόφου ἱερόν 

8ᾳ. 18 

Γιγάντων πρὸς τοὺς θεοὺς πόλεμος δὰ 24, 41. 25, 8 

Γλαυκιπιον αὐ 22, 7. δὰ )ὅξ ΖΕΡῸΝΣ 

γλαῦξ ἐν πόλει] ἨΕΒΥΘΗΙΥΕ γλαῦξ ἐν πόλει παρ- 

οιμία" ἀνέκειτο γὰρ ὑπὸ Φαίδρου (Φειδίου Μίευτ- 

β'ῃβ. Οβοῖορ. 20) ἐν τῇ ἀκροπόλει. [{ὩἠῬΈΟΥ. ΑΡΡ. 

ΒΟΡῚΙ,. ΕΥ̓ ΥΑΥ. 1, 76 γλαῦξ ἐν πόλει᾽ ὑπὸ Φαίδου 

ἀνετέθη γλαῦξ ἐν ἀκροπόλει. [[Ὀ ΠΙῸ ΟἩΒΥΒΟΞΣΥ. 

12,6 τῆς γε Φειδίου τέχνης παρ᾽ ᾿Αθηναίοις ἔτυχεν 

(ἡ γλαῦξ) οὐκ ἀπαξιώσαντος αὐτὴν συγκαθιδρῦσαι 

τῇ θεῷ, συνδοκοῦν τῷ δήμῳ. [[ ΑΥϑοκΧιν5 Μοϑβ. 
308. αὶ δὰ ς. 24, 34. ὶ 

γοργόνειον δὰ 24, 42. «αἀ 26, .35, εἴ. Μεδούσης 

κεφαλή. αἰγίς 

γραφαὶ τῇ ᾿Αθηνᾷ τῇ Νίκῃ ἀνακείμεναι δὰ 22, 23. 

ἐν Διονύσου 20, 4. ἐν τῷ Ἐρεχθείῳ «ἀ 20, 28. 

ἐν τῷ ἸΤΤαρθενῶνι 1Δἀ 24, 475. ἐν τοῖς ΤΤροπυλαίοις 

22, 30 

Δημητρίου εἰκιών αἀ 25, 36 

Δήμητρος Χλόης ἱερόν 22, 15 

διαδούμενος τι. ἠΐίθεος 

Διιτρέφους ἀνδριάς 23, 11 

Διομήδης τὴν ᾿Αθηνᾶν ἐξ Ἰλίου ἀφαιρούμενος, γραφή 

48. 132 

Διονύσου ἱερὸν ἐν ἄστει 20, 1, ἐν Λίμναις δὰ 20, τ, 

Λήναιον δὰ 20, τιἜΞ, Διόνυσος Ἐλευθερεύς 20. 2. 

- Διόνυσος Ἥφαιστον ἀνάγων ἐς οὐρανόν, γραφή 

20, 4 
Διὸς ψῆφος 4 24, 25 

Διφίλου εἰκὦν] ΔΑ 44 

δίφρος ἀργυρόπους Ξέρξου «τἀ 24, 34, ὀκλαδίας 

Δαιδάλου 27, 3 

Διώνης βωμός δὰ 56. 33} 

δράκων ᾿Αθηνᾶς 24, 44. ᾿Ασκληπιοῦ δὲ 21, 23. οἴ, 

ὄφις 

Ἑκάτη Ἐπιπυργιδία «ἃ 22, 23} 

ἙἝκατόμπεδον ϑ5δθοι! σοχιὶ δὰ 26, 24 

Ἑκατόμπεδος νεὼς ἱ. ᾳ. ΤΤαρθενών «τἀ 24, 32, εἴ. 

3.4.» 
ἐλαία ἀστὴ 5ἰιι8 πάγκυφος 27, οἵ 

Ἐμπεδώ δὰ 28, 17 

Ἐπιχαρίνου εἰκιίύών 23, 50 

Ἐργάνη «δ 24, τ6Ἐ 

Γαλατῶν φθορά --- Θεαίνετος 

᾿ἘΕρέχθειον 20, 25 

Ἐρεχθεὺς χαλκοῦς 27, 25. γεγραμμένος «δὰ 26, 28 

Ἐρεχθέως τάφος «ἀ 28, 1853 

Ἐρεχθηὶς θάλασσα 26, 29 

Ἐριχθονίου τάφος «ἃ 27, 13 

ἙἝρκουλίου εἰκών 27, 8 

Ἕρμαϊ 24, 15 
Ἕρμῆς. ξόανον 27, 1. ᾿Αμύητος, ΤΤροπύλαιος 22, 45 

Ἕρμολύκου εἰκών. 23, 53 

Εὐμένειος στοά 84 21, 46 

Εὐμένους κολοσσός δὰ 25, 8 

Εὔμολπος χαλκοῦς 27, 25 

Εὐριπίδου εἰκιών 21, 3 

Εὐρυκλείδου εἰκών «ἃ 21, 2 

Ζεύς. Ἑρκεῖος δὰ 27, ο΄. Λεωχάρους ἔργον 24, 25. 

ἸΤολιεύς 24, 25. Ὕπατος 26. 25. --- Διὸς ψῆφος 

δὰ 24, 25 

ἠίθεος Πραξιτέλους) ΟΑΙΙΙΒΤΕΑΤΥΞΒ εορθτ. 11 

τεθέασαι τὸν ἠΐθεον ἐπ᾿ ἀκροπόλει, ὃν Πραξι- 

τέλης ἵδρυσεν, ἢ δεῖ σοι τῆς τέχνης παραστῆσαι 

τὸ πρᾶγμα; παῖς ἦν ἁπαλός τις καὶ νέος πρὸς τὸ 

μαλθακόν τε καὶ νεοτήσιον τῆς τέχνης τὸν χαὰλ- 

κὸν μαλαττούσης, χλιδῆς δὲ ἣν καὶ ἱμέρου μεστός, 

καὶ τὸ τῆς ἥβης ἔφαινεν ἄνθος, πάντα δὲ ἣν 

ἰδεῖν πρὸς τὴν τῆς τέχνης βούλησιν ἀμειβόμενα 

εννς ἐκοινοῦτο δὲ τὰς παρειὰς ἐρυθήματι, ὃ δὴ 

καὶ παράδοξον ἦν, χαλκοῦ τικτόμενον ἔρευθος, καὶ 

παιδικῆς ἦν ἡλικίας ἄνθος ἐκλάιιπον, κόμη δὲ εἶχεν 

ἕλικας ταῖς ὀφρύσιν ἐπιβαίνοντας. ὁ δὲ τῷ τελα- 

μῶνι καταστέφων τὴν κόμην .καὶ ἐκ τῶν 

ὀφρύων ἀπωθούμενος τῷ διαδήματι τὰς τρίχας 

γυμνὸν πλοκάμων ἐτήρει τὸ μέτωπον. ιὡς δὲ καὶ 

κατὰ μέρος ἐξητάζομεν τὴν τέχνην καὶ τὰ ἐν 

αὐτῇ δαιδάλματα, ἀφασίᾳ πληγέντες εἱστήκειμεν" 

ὅ τε γὰρ χαλκὸς εὐτραφῆ καὶ λιπιῦσαν ἐπεδείκνυτο 

τὴν σάρκα καὶ πρὸς τὴν τῆς τριχὸς κίνησιν μεθηρ- 

μόζετο, ὁτὲ μὲν βοστρύχων οὔλων πλοκαῖς συν- 

εξελιττόμενος, ὁτὲ δ᾽ ἐθελούσῃ τῇ τριχὶ ἐκτάδην 

κατὰ νώτου χυθῆναι συναπλούμενος καὶ, ὅτε μὲν 

ἐθέλοι τὸ πλάσμα καμφθῆναι, καὶ πρὸς τὴν καμ- 

πὴν ἀνιέμενος, ὁτὲ δὲ ἐπιτεῖναι τὰ μέλη πρὸς τὸ 

σύντονον μεθιστάιιενος. ὄμμα δὲ ἱμερῶδες ἦν, 

αἰδοῖ συμμιγές, ἀφροδισίας γέμον χάριτος" καὶ γὰρ 

ἤδει ζηλοῦν ὁ χαλκὸς τὸ ἐράσμιον καὶ ὑπήκουεν 

ἐθέλοντι τῷ εἰδιύλῳ γαυροῦσθαι. ἀκίνητος δὲ ὧν 

οὗτος ὁ ἔφηβος ἔδοξεν ἄν σοι κινήσεως μετέχειν 

καὶ εἰς χορείαν εὐτρεπίζεσθαι. 

Ἡλιοδιύρου γραφή «ἃ 24, 475 

Ἡρακλῆς τοὺς δράκοντας ἄγχων 24, 9. Κύκνῳ μαχό- 

μένος 27, 10 

Ἡφαίστου βωμός 20, 27 

θάλασσα Ἐρεχθηΐς 20, 29 

Θαλλιώ 27, 12 

Θεαινέτου ἀνδριάς 27, 28 



ΜΟΝΥΜΕΝΊΔ ΔΗΟΙΘ: θέατρον --- Νῖκαι χρυσαῖ 85 

Θέατρον Διονυσιακόν 21, 1 

Θέμιδος ναός 22,1 

Θεμιστοκλέους ἀνδριάς δα 21, 11. γραφή δ 24, 47" 

Θησεὺς τὴν πέτραν ἀνώσας 27, 50. τὸν ἐν τῷ Μαρα- 

θῶνι ταῦρον ἐλάσας 27, 66. πρὸς τὸν Μίνω ταῦ- 

ρον μαχόμενος 24, 3 

Θρασύλλου καὶ Θρασυκλέους χορηγικὸς ναός 21, 15 

Θυηχοῦ βωμὸς ἃᾳ 26, 31 

Θώραξ Σαυροματικός 21, 28 

ἱερόν δὰ 26, 25 

Ἱππάρχου τοῦ Χάρμου εἰκὼν καὶ στήλη 44 28, οἵ 

ἱππέων εἰκόνες 22, 21 

“Ἱππολύτειον δὰ 22, 4 

“Ἱππολύτου μνῆμα 22, 2. τάφος ἐν Τροιζῆνι 22, 4 

ἵππος δούριος 23, 45 

᾿Ισμηνίου πίναξ «ἃ 26, 28 

᾿Ισοκράτης κελητίζων 44 27, 15. ᾿Ισοκρ. μητρὸς εἰκιών 

8 22. 24 

ἴϊτυς καὶ ΤΤρόκνη 24, 23 

᾿Ιφικράτους εἰκών 24, 48 

Ἰώ: Ἰοῦς ἄγαλμα 25, 3 

Καλλιμάχου λύχνος 26, 38 

Καλλιστοῦς ἄγαλμα 25, 5 

Κάλω τάφος 21, 20 

κατατομή δΔ44 21, 15 

καταχήνη δ4 24, 51 

Κέκροπος ἱερόν 44 27, 13" 

Κενταύρων πρὸς Λαπίθας μάχη 44 24, 41. 28, 7 

Κλεοπάτρας εἰκών 4 25, ὃ 

Κλεψύδρα 28, 17 

Κόνωνος εἰκών 24, 22 

Κόρης ἱερόν δὰ 22, 15" 

κορῶναι δά 24, 34" 

Κουροτρόφιον 44 22, 15 

κρήνη ᾿Ασκληπιοῦ 5'ὰς ᾿Αλιρροθίου 21, 25. οἵ, Κλε- 

ψύδρα 

κριός ἀσελγόκερως)] ΗΕΒΥΘΉΙΥ5 κριὸς ἀσελγόκε- 

ρωῳως᾽ ἦν ἐν τῇ ἀκροπόλει κριὸς ἀνακείμενος 

μέγας χαλκοῦς. ἀσελγόκερων δὲ αὐτὸν εἶπε Τ]λά- 

τῶν ὁ κωμικὸς διὰ τὸ μέγαν εἶναι, καὶ συναριθμεῖ 

αὐτῷ τόν τε δούριον ἵππον (καὶ τὸν βοῦν τὸν 

χαλκοῦν δἀάϊι Μείπεϊςα. Ὄχϑσοίζε, Ρ}1], 1 Ρ, 30, οἵ, ο. 

24, 11)... ἄμεινον δὲ τὸν ἀσελγόκερων δέχεσθαι 

εἶναι τὸν κυρίττοντα (κρείττονα οοἀ,) καὶ οἱονεὶ 

ἐξυβρίζοντα τοῖς κέρασιν. (εἴ, ὥὅνραβ ἀσέλγεια εἰ 

ἀσελτόκερως τράγος.) | ΡΗΟΤΙΥΒ κριὸν ἀσελγό- 

κερων΄ τὸν ᾿Αθήνησι χαλκοῦν, κυρίττοντα καὶ ὑβρί- 

Ζοντὰ κέρασιν. {|ϊΈΟΟἵ, ΞΝΙΡΑΒ βοῦς ἕβδομος". 

ἐπίγραμμα εἰς βοῦν καὶ τράγον ἐπὶ πίνακος 

ἀρτυροῦ ἐγκεκολαμμένους᾽ (τρ.) ΤΤῶς βοῦς ὑπάρχων 

αὔλακας Τῆς οὐ τέμνεις, ᾿Αλλ᾽ ὡς πάροινος ἀγρό- 

τῆς ἀνεκλίθης; (β.) ΤΤῶς οὐχὶ καὶ σὺ πρὸς νομὰς 

ἀποτρέχεις, ᾿Αλλ᾽ ἀργυροῦν εἴδωλον ἕστηκας, τράγε; 

{(τρ.) Ἕστηκα τὴν σὴν ἐξελέγχων ἀργίαν. 

Κύκνος Ἡρακλεῖ μαχόμενος 27, 40 

Κύλων χαλκοῦς 28,1 

Λαπιθῶν πρὸς Κενταύρους μάχη δ 24, 41, 28, 7 

λάφυρα ἀπὸ Μήδων 27, 4 

λέαινα χαλκῆ 23, 8 

λέων καθήμενος ἀποηυπιι8 Νοἰίηςο] δηῖ5. (Ρ. 32) ἃ, 54 

Λήθης βωμός «ἀ 27, 8" 
Λήναιον δἀ 20, τ" 

λίθος Σιληνοῦ 23, 27 

Λυκούργου καὶ τῶν υἱῶν εἰκόνες 20, ὃ 

Λυσιμάχης διάκονος 27, 24. (οἴ. οογτίσοπάα Ρ. 88) 

λύχνος Καλλίμαχου 26, 37 

Μακραί δὰ 28, 18 

τὸ Μαραθῶνι ἔργον 25, 9 

Μαρδονίου ἀκινάκης 27, 5 

Μαρσύας ὑπ᾽ ᾿Αθηνᾶς παιόμενος 24. 1 

Μασιστίου θώραξ 27, 4 

Μεδούσης κεφαλὴ ἐπίχρυσος 21, 13. εἴ, αἰγίς, γοργό- 

νεῖον 

μελεαγρίδες δ( 23, 42 

Μενάνδρου εἰκιών 21, 2 

Μιλτιάδου ἀνδριάς δ 21, 11 

Μίνω ταῦρος καὶ Θησεύς 24, 3 

Μουσαίου (πετομένου) γραφή 22, 42 

ναός δὰ 24, τό 

Νακοῦς εἰκών «α 23, 24 

Νῖκαι χρυσαῖ καὶ πομπεῖα) Πιοτιηλ ᾿υϊηλπ. τπηθητίο 

ΕιῸ 1πν  ΡΟΡΙ 5 Ο, δὲν 4.5.5. ἸΟἸΑ ΤΠ 022, δὺο) αὐτὰς 

Νί[κας τὰς χρυ]σᾶς καὶ τὰ πίομπεῖα)]. πιοχ δά 

(οοἴο ἢ) 1115 Μ]οίογίαβ βίδίιιαβ, σ“ιδγιη τπὰ 1ἴ 59874 

Ρεμάοραί, ἄπαθ ποῖιὰθ δυιῦθαθ δοοθββασιπί, δῦ ἐπιστά- 

ταις τοῖν Νίκαιν τίοῖν - -] Πογῖ ἴαββαθ, σπδγιιη 8]- 

ἴεγατη Ἐπ γο 465. δ] ἴθσαπη ΤἸπποάθπγι5. Πιαϊὶξ (ΟΤΑ, ΙΝ, 

1, 3314, ΡὈ. 77). πομπείων αιοαιθ, 4αογαπη 4πο- 

τηοᾶο βϑηβίπη οὐθιθσὶς ΠΌΠΊΘΥΤΙΒ. ΟΔΙΔΙΟΡῚ ΓΘΙΠη 580 Γ8- 

Γαπη ἴῃ Ῥαγίμβοποπθ ϑογιδίασιμη ἀοοεηί, ἐπιστάται ἃ. 

420{19. σομη πιο πποσδηϊασ, αι 51634 ρΡῈὈ]ος δάβὶρ- 

παηΐαγ ((ἸΑ, 1, 320). ΠΟΥ ΠῚ 5ιρ ΠΟΥ ΠῚ οἵ ὉΙΔΒΟΙΊΙΠῚ 

ΠΠΑΧΙ πὰ ΡΔΙ5 ἃ, 4076 ἴπ ἀδιπὴ Ὀ6}}1 οοπῆαία 5απί, 

οἵ, ΔΑ 130 εἰ ΟΥΙΝΤΙΠΙΑΝΥ͂Κ 99) 2, 92 χη: Κϊ]οίογἼας 

απέγεας 171 τέδτει Φελί εογιγίαγιε τεοέεδαΐ, τέα ἀεοζίγατεϊέ, 

φεϊσίογ τς τεϊογιεζτε)ε 6556, Ῥοϑὲ ἤπθπὶ 611 ποιὰ πομ- 

πεῖα εχ Ὀοπὶβ (τρί πία τὐἰγοσιτη [οί σαπὶ (ΔΑ. 138); 

Μ|,οιουίασιιθη. 6] πὰ Π|ὰ ροπᾶο τ 5987 16] ἄϊιδ6, 

αυατιπὶ ΑἸίοσα 2ὲ 3004 116] 2ῖ 2ο)ὰ ρεπάθραί, οἰἶδαϊ 

βιρογβιοσιιης (ΟἿΑ, ΤΝ, 2, 843 6), 4υϊθιι5 πιοχ (οσεῖα 

δοροϑδὶ ἴῃ Ἡδοδίοιηροάο ϑβογιδία (Δα 24, 34: ἢ); 

το] “ιιασιτη ατιὰ6 ἱπίθγίθσαπί. ἴθπιιθ τιοϑίϊσίι πη βθρίθιη 

ἐρείσματα τῶν Νικῶν δῆηο ἔδεσε 370. ἴπ δυιηδηηθπία- 

το ἀεροβίία (ΟἸΑ, 11, 6γ8, .8, 47) 5θγιδασιμῖ, ἀηὰ6 

,ιοιοτίαβ οἱπὶ ἄθοθῖη. ὨμΠΘῸ [ἀἰ586 Βουὺοατί βαρὰ- 

οἴτου σοποὶ δῖε (ΒΟΉ, 1888 Ρ. 292). Ρδυ]]ο Ροβί, δῃποὸ 

2676, Απάγοιϊίϊο τιαβουιπη 5ΔΟΥΟσ ΠῚ οἰγαίου οὐθαίιδ 

ποῦ πομπεῖα ΠοΙΐ ἰτι5ϑῖῖ (ΔΑ 160). ἀθηΐσιιθ ροβί 
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οἰδάθπὶ (ΟἸΔοσοπθηβθηὶ Ἰγουγριβ ΔθπῸ 335. αἱρεθεὶς 

ὑπὸ τοῦ δήμου παρεσκεύασε τῇ θεῶ κόσμον Νίκας 

τε ὁλόχρύσους πομπεῖα τε χρυσᾶ καὶ ἀργυρέα καὶ 

κόσμον χρυσοῦν εἰς ἑκατὸν κανηφόρους (ΑΑ 182, 

οἷ, ο, 29, 16); ουἰὰβ τεὶ ἀεϑιϊρία οχίδπι ΓΙΑ. 11, 162. 

739 εἰς τὰς Νίκ[ας καὶ] τὰ πίομ]πεῖα. δὰ Βᾶ5 

Μὶοϊοτίαβ βρθοίας ΑἘἙΙΒΤΟΥΤΕΙΕῈΞ ἀδ τὰ Ρ00]. Ατμδπη, 

ο, 47 (ΔΑ 183) εἰ 49 τῆς ποιήσεως τῶν Νικῶν .. 

συνεπιμελεῖται (ἡ βουλὴ) μετὰ τοῦ ταμίου τῶν 

στρατιιυτικιῶν. αἵ πίοχ, Ροβίᾳιδπη ἃ, 305. ὑγϑα ΟΠ 65 

ΤΟΙ ΠῚ ΒΔΟΓΔΓΙΙΠῚ ΡΘτβοῦι δὶ ἀδβίθσιπὶ (Α Α 199), ἅππὸ 295 

ὅσα ἀργύρου πεποιημένα ἦν καὶ χρυσοῦ, Λαχάρης 

καὶ ταῦτα ἐσύλησε τυραννήσας (ΑΑ 203). πίδῖο 

Πλϊπὰβ. εἴ Θ.}1ὰ ἀῆπὸ 86 ἐκ τῆς ἀκροπόλεως χρυσίου 

μὲν ἐς τεσσαράκοντα λίτρας μάλιστα, ἀργύρου δ᾽ 

ἐς ἑξακοσίας οοερῖς (ΑΔ 215) εἰ εῖτεβ ἐλ ἀδαξέ 

Δηριεγαε ργαγιάε ἀπεγὶ ῥογιαμς αδείμείέ (ΑἸΑ 216). 

Νίκη ἡ ἐπὶ τῆς χειρὸς τοῦ ἀγάλματος 24, 43 

Νίκης ἄγαλμα) ΡΑΥΒΑΝΙΑΒ 4, 36, 6 ᾿Αθηναῖοι καὶ 

Νίκης ἀνέθηκαν ἄγαλμα ἐν ἀκροπόλει χαλκοῦν 

ἐς μνήμην τῶν ἐν Σφακτηρίᾳ (8. 425). 

Νίκης ᾿Απτέρου ναός 22, 22 

Νικίου χορηγικός ναός] δἀά. δὰ ς, 2:1, 465: (ὑᾧ. 88) 

Νιόβη ἡ ἐν Σιπύλῳ 21, 17 

νότιον τεῖχος 21, 12 

Ξανθίππου ἀνδριάς 25, 1 

Ξέρξου ἀργυρόπους δίφρος "“ὰ 24, 345: 

Ὀδυσσεὺς Ναυσικᾷ ἐφιστάμενος, γραφή 22, 37. τὸ 

Φιλοκτήτου τόξον ἀφαιρούμενος, γραφή 22, 31 

οἴκημα ἔχον γραφάς 22, 30 

οἰκουρὸς ὄφις δὰ 27, ὃ 

Οἰνοβίου εἰκών 23. 51 

Ὀλυμπιοδώρου εἰκών 26, 15 

Ὀπισθόδομος «ἀ 24, 34 Ἐξ, 347 

᾿Ορέστης Αἴγισθον φονεύων, γραφή 22, 33 

ὋὉρμῆς βωμός 24 27, 8 
ὄφις οἰκουρός δὰ 27, 8. οἵ. δράκων 

παῖς τὸ περιρραντήριον ἔχων 23, 40. ὑδρίας φέρων, 

γραφή 22, 41 
παλαιστοῦ γραφή 22, 42 

Παλλάδιον] ΡΙΝΤΑΚΟΗΥΒ Νῖςο, 3 εἱστήκει καὶ 

τῶν ἀναθημάτων αὐτοῦ (Νίοῖα6) καθ᾽ ἡμᾶς τό τε 

ἸΤαλλάδιον ἐν ἀκροπόλει, τὴν χρύσωσιν ἀπο- 

βεβληκός, καὶ ὁ τοῖς χορηγικοῖς τρίποσιν ὑπο- 

κείμενος ἐν Διονύσου νεώς. 

ἸΤανὸς ἱερόν 28, 19 

ἸΤανδίονος ἱερόν] ΟἸΑ. ΠᾺ, 559, 11 ἀξοτεῖὶ {αὐἰθι5 

Ῥαπαϊοηὶἰβ ἐγαρτηθηίιπι (οοη], 5.58, 9): [ἀναγράψαι 

δὲ τόδε τὸ ψήφισμα ἐν στήληι λι]θίνει καὶ στῆ- 

σαίι ἐν ἀκροπόληι) ἐν τῶι ἱερῶι τοῦ Π[ανδίονος]. 

οἵ, 55, 9 ἐν τῶι ἱερῶι τοῦ Τ᾿] ανδίονος]. 553, 8 ἐμ 

ΤΠ αν]δίονος. || ῬΑΥΒΑΝΙΑΝ ἢ, 5, 4 Πανδίονι ἀν- 

δριάς ἐστιν ἐν ἀκροπόλει θέας ἄξιος. 

ἸΤανδρόσειον ὦ 27, 9. ἸΤανδρόσου ναός 27, 12 

ἸΤανδιύρας γένεσις 24, 45 

ἸΤάραλος γεγραμμένος «ἀ 22, 388 

ἸΤαρθενών 24, 32. πρόνεως «ἡ 34, Ἑκατόμπεδος 

νειὺς ακἀ 34, ἸΤΤαρθενιύν «ὦ 34, Ὀπισθόδομος. 

δὰ 34 ὅπ. 347 
πέδαι τῶν Χαλκιδέων καὶ τῶν Βοιωτιὼν «ἃ 28, 9 

ΠΠειθοῦς ἱερόν 22, 13 

Πεισιστράτου καὶ τοῦ γένους στήλη δὰ :28, οὗ 

ἸΤελαργικόν τἀ 28, 14---τ4 ἘἘΞ 

ΤἸΤελασγικὸν τεῖχος δὰ 28, 14 

ΤἸΤενθεὺς γεγραμμένος 20, 8 

πέπλος δὰ 26, 3: ἘἘ. 3 Ἔ ὲ 

ἸἹΤέρδικος ἱερόν δὰ 21, 20 

Περικλέους ἀνδριάς 25, 2. 28, 11 

Περσεὺς Μύρωνος ἔργον 23, 41. ἐν Σερίφῳ, γεγραμ- 

μένος 22, 39 
πίνακες ἐν τοῖς ΤΤροπυλαίοις 22, 30. εἴ, γραφαί 

πόλις 1. ᾳ. ἀκρόπολις δὰ 22, 17 

ΤΤολυξένη μέλλουσα σφάζεσθαι, γραφή 22, 34 

πομπεῖα ἃ. Νῖκαι χρυσαῖ 

ἸΠοσειδῶνος τέμενος δὰ 26, 25 ἔκ, (καὶ) Ἐρεχθέως. 

βωμός 26, 27. -- πρὸς ᾿Αθηνᾶν ἔρις 24, 33. 

κῦμα ἀναφαίνων 24, 24 

ἸΤρόκνη καὶ ἬἼτυς 24, 23 

ἸΤροπύλαια 22, 19 

πρόπυλον (ἀρχαῖον) δὰ 22. 19 

προστομιαῖον δὰ 26, 29 

Πτολεμαίου εἰκών «δὰ 27, 85: 

ἸΤύθιον δὰ 28, 18 

ἸΤυλάδης τοὺς παῖδας τοὺς Ναυπλίου φονεύων, γραφή, 

22, 33 
πυλῶνες δὰ 22, 178 

Σοφοκλέους εἰκιών 21, 3 

Σπαρτόκου εἰκιύών] ΟΙΑ. Πν 311 (ρορυϊβοϊζαπι ΟἹ. 

123, 3 ΞξΞ 286,5 ἔδείϊατα ἐδ Βοποσγῖδιυιβ ϑραγίοςο [Ὁ 

τερὶ Βοβροτὶ Ἴοῃίεσγοπαϊ5), 40 [στῆσαι] δ᾽ αὐτοῦ καὶ 

εἰκόνα χαλκῆν ἐν τῆ[ι ἀγορᾶι παρὰ] τοὺς. 

προγόνους καὶ ἑτέραν ἐΐν ἀκροπόλ εἰ]. 

σπήλαιον ᾿Απόλλωνος 28, 18, ἸΤανός 28, 20. ἐν τῇ 

κορυφῇ τοῦ θεάτρου 2Ι, τς 

σπλαγχνόπτης χαλκοῦς δὰ 24, 32 ἔξ 

Σπουδαίων δαίμων 24, τό 

στῆλαι. στήλη τοὺς ἀλιτηρίους καὶ τοὺς προδότας 

ἀναγεγραμμένους ἔχουσα δὰ 28, οὗ (εἴ. ΑΑ ιτ28). 

περὶ τῶν Κείων ΑΑ τότ. κατὰ τῶν μετὰ Κλεομένους 

Ἐλευσῖνα κατασχόντων «ἱ 26, 25 ξξ. περὶ τῆς 

τῶν Πλαταιέων πολιτείας ΑΛ 1το7. περὶ τῆς τῶν 

τυράννων ἀτιμίας δὰ 28, ο΄. τὰ ψηφίσματα τὰ 

περὶ Φρυνίχου ἔχουσα ΑΑ 128. περὶ ἀναγραφῆς 

τῶν ἐν τῇ χαλκοθήκῃ χρημάτων ΑΑ τθ6. ἰαδυϊδε 

Ρδοὶβ 113. 144. ἰδθαϊδς ἰοθάεσαπν ΑΔ 79. 80. ὅὃ9. 

112. 119. 145. 151. 158. 162 --,Ιόξ. 170. 173. 178. 

179. 207 

στοὰ Εὐμένειος δὰ 21, 46 
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συὸς θήρα 27, 40 
ΞΡΒαθσα ἁθθποὰ αἱ 28, ΟὟ 

σφαιρίστρα τῶν ἀρρηφόρων «ἀ 27, 15 

Σιώσανδρα 84 23,9 

Τάλως α. Κάλως 

ταῦρος χαλκοῦς 24, 12 

τέθριππον χαλκοῦν 28, 10 

τεχνίτου ὑπ᾽ ᾿Αθηνᾶς ἰαθέντος ἄγαλμα «4 23, 25 

Τιμαγόρου εἰκών] ΑΒΤΠΙΑΝΥΒ ἔτ. 69 (αριὰ ΒΥΙΌΑΜ 

Μέλητος) οὗτος ἐρᾷ νεανίου ᾿Αθήνησι τῶν εὖ 

γεγονότων καὶ πλουσίων μειρακίου καὶ ἐκείνου τὸ 

γένος διαπρεποῦς καὶ τὴν ὥραν ἀμάχου. καὶ τῷ 

μὲν ἐραστῇ Μέλητος ὄνομα ἦν, τῷ καλῷ δὲ Τιμα- 

γόρας, ὥς φασιν. ἦν δὲ ἄτεγκτός τε καὶ ἀμεί- 

λικτος ὅδε ὁ παῖς, καί οἱ πολλὰ προσέταττε καὶ 

ἐπίπονα καὶ κινδύνων ἐχόμενα τῶν ἐσχάτων καὶ 

ὁμοῦ τι τῷ ὀλέθρῳ ἐλαύνοντα. καὶ ἦν τὰ προσ- 

τάγματα κύνας τε ἀγαθὰς καὶ θηρατικὰς ἐκ τῆς 

ἀλλοδαπῆς ἄγειν, καὶ ἵππον αὖ τῶν πολεμιστῶν 

{([48η: πολεμίων υρ.) ἀπαγαγεῖν ὅτου δὴ γενναῖόν 

τε καὶ θυμικόν, καὶ ἄλλου χλαμύδα ὡραίαν, καὶ 

τοιαῦτα ἕτερα. καὶ τελευτῶν ὄρνιθάς οἱ προσέ- 

ταξε κομίσαι ὅτου δὴ τροφίμους καὶ οἰκέτας, γένος 

θαυμαστούς. ἐπεὶ δὲ καὶ τοῦτο κατεπράξατο ὁ 

ἔνθεος φίλος ἐκεῖνος καὶ ἐδιυρεῖτό γε τῷ καλῷ τὸ 

μέτα τίμιον κτῆμα τοὺς προειρημένους, ὃ δὲ ἀτε- 

ράμων ὧν καὶ ἐς τοσοῦτον ἀπεώσατο ἄρα τὸ δῶ- 

ρον. ὁ τοίνυν Μέλητος φλεγόμενος τῷ ἔρωτι καὶ 

οἰστρούμενος καὶ ἐπὶ τούτοις ἀσχάλλων τῇ ἀτιμίᾳ, 

καὶ ἀπαυδήσας ἐπὶ τοῖς ἀνηνύτοις τε μόχθοις ἅμα 

καὶ ἀπείροις, ἣ ποδῶν εἶχεν ἀνέθορέ τε ἐς τὴν 

ἀκρόπολιν καὶ ἑαυτὸν ἔωσε κατὰ τῶν πετρῶν. 

οὐ μὴν ἡ τιμωρὸς δίκη τὸν ὑβριστὴν παῖδα καὶ 

ὑπερόπτην εἴασεν ἐπεγχανεῖν τῷ τοῦ Μελήτου 

Θανάτῳ. τοὺς ὄρνιθας γοῦν ἀναλαβὼν καὶ ταῖς 

ἀγκάλαις ἐνθείς, εἶτα μέντοι κατ᾽ ἴχνια τὰ ἐκείνου 

θέων, ὥσπερ οὖν ἑλκόμενος βίᾳ ἑαυτὸν σὺν τῷ 

δυστυχεῖ δώρῳ ἐπὶ τῷ Μελήτῳ ἔρριψε φέρων, 

βραδὺν καὶ δυστυχῆ τὸν ἔρωτα ἀντερασθεὶς τοῦ- 

τον. καὶ ἕστηκεν εἴδωλον τοῦ πάθους κατὰ τὸν 

τόπον, παῖς ὡραῖος καὶ τυμνὸς ἀλεκτρυ- 

όνας δύο μάλα εὐγενεῖς φέρων ἐν ταῖς ἀγκά- 

λαις καὶ ὠθῶν ἐπὶ κεφαλὴν ἑαυτόν. {|| Ῥαν- 

ΒΑΝΙΑΒΟΊ 1, 30, 1 τὸν δὲ ἐν πόλει βωμὸν καλού- 

μενον ᾿Αντέρωτος ἀνάθημα εἶναι λέγουσι μετ- 

οίκων, ὅτι Μέλης Αθηναῖος μέτοικον ἄνδρα Τιμα- 

γόραν ἐρασθέντα ἀτιμάζων ἀφεῖναι κατὰ τῆς πέ- 

τρας αὑτόν ἐκέλευσεν, ἐς τὸ ὑψηλότατον αὐτῆς 

ἀνελθόντα. Τιμαγόρας δὲ ἄρα καὶ ψυχῆς εἶχεν 

ἀφειδῶς καὶ πάντα ὁμοίως κελεύοντι ἤθελε χορί- 

ζεσθαι τῷ μειρακίῳ, καὶ δὴ καὶ φέρων ἑαυτὸν 

ἀφῆκε' Μέλητα δὲ, ὡς ἀποθανόντα εἶδε Τιμα- 

γόραν, ἐς τοσοῦτον μετανοίας ἐλθεῖν ιὡς πεσεῖν τε 

ἀπὸ τῆς πέτρας τῆς αὐτῆς, καὶ οὕτως ἀφεὶς 

αὑτὸν ἐτελεύτησε. καὶ τὸ ἐντεῦθεν δαίμονα ᾿Αντέ- 

ρώτα τὸν ἀλάστορα τὸν Τιμαγόρου κατέστη τοῖς 

μετοίκοις νομίζειν. 

Τιμοθέου εἰκών 24, 52 

Τολμίδου ἀνδριάς 327, 28 

τριαίνης ἐν τῇ πέτρᾳ σχῆμα 26, 31 

“Ὑγιείας ἄγαλμα 23, 25 

Φήμης βωμός «ἀ 27, 85 
Φορμίωνος εἰκιύν 23, 53 

Φρίξου ἀνδριάς 24, 6 

φρουρίον δὰ 22, 175 

χαλκοθή κη] ΓΙΑ. 11, 61, 12 ἥκειν εἰς ἀκρόπολιν 

γρα[ψόμ]ενον τ[ὰ] ἐν τῆι χαλκοθήκει. 1 19 στήληι 

λιθίνηι ἔμπροσθεν τῆς χαλκοθή κης. {{13 τὸ 

οἴκημα. [35 ἐν τῆι χαλκί[οθηή]κε() αὐτέ() 

πρὸς τῶι τοίχωι. | 6γ8, 8, 3 [πρὸς τῶ]ι τοίχωι. 

Ι 720, 8, 1, τ4 ἀσπίδες [πρ]οσκε[κ]ρουμέν[αι πρὸς 

τῶ]ι τοίχωι. [32 ὀπισθόδομο ς᾽ ὑδρίαι - - [.721, 

1, 1|,.23 [τῆς χαλκοθήκης ἐν τῶι ὀπ)ισθο(δ)ό(μ)ω [1]. 

Ι 19 [τ]ῶν θυρῶν τοῦ ὀπί[ισθοδόμου)]. | ἀἀ ορίδίμο- 

ἀοπυιπη Ρογιπούα τἀ θηΐαῦ ἀρραγαίμβ παιαϊθβ ἐν ἀκρο- 

πόλει 5εγυαίί ((ἿἸΑ. 11, 807, α, 45--112. 808, ὁ, 

89 --Γἰ6Ὶ. 809, ὁ, 128---ἰ 87); ἱποογίίιι5. εϑὲ πὰ δά 

ΔΙ ΔΙ θηϊατ απ ρογίίπθαὶς ἡ στοά (11, 720, 8, ΤΙ, 

8.11) βία [ἡ στοὰ] ἡ μακρά (ἰὈϊ4. 19). {{| ΥἹΤ ΑΕ 

Χ ΟΒΑΤΎ. Ρ. δ52Ὁ0 (ρορυ!δοϊςππι ἃ Ξίγαίοοϊς 4, 306 

Ἰδίιπι) . .. χειροτονηθεὶς ἐπὶ τῆς τοῦ πολέμου 

παρασκευῆς ὅπλα μὲν πολλὰ καὶ βελῶν μυριάδας 

ε΄ ἀνήνεγκεν (Τιγουγρι5) εἰς τὴν ἀκρόπολιν... 

Ι ΡΑΥΒΑΝΙΑΒ 1, 29, 16 Λυκούργῳ ἐπορίσθη μὲν 

κνν ἐς δὲ πόλεμον ὅπλα καὶ βέλη... ὅσα μὲν 

οὖν ἀργύρου πεποιημένα καὶ χρυσοῦ, Λαχάρης καὶ 

ταῦτα ἐσύλησε τυραννήσας. [|| ΤΙΥΟΥΒΟΥΒ ἔτ. 1ΟῸ2 

δριὰ Ἐπα]απὶ ΤΑᾺΡιπὶ 1, 7 .. 4ρῸ αγήηα 167 ἔα γ το 

αΐογαείο γερίτέϊ ἀέψεε οὔεγγὶ ἀγήπα ῥγολτηδιε, || ΟἹ, 

ΑἘἙ γ---Ο. δυπηαπηθηίαχίμ πιπὶ {Ππὶ δραϊποίαπι 511, 

αυοά ἰαὉ. ΧΙΥῚ, 3 δυοίοτθιι5 Ποευρίθϊ4ο εἰ ἊΝ οἰἐθυβῖο 

χαλκοθήκης ποπιλῖηθ ἰηδβίρηϊτιπὶ δϑί, δαυϊάθιη τὰ]4 68 

ἀπθῖίο, οὐπὶ ἰπ 1Π|ὰ στοᾷ ορ᾽ϑίμοάοπιο, πϑάτηη ἀγπηα- 

τηθης5. πλα]ασατη Παιΐπμη ταοὶρ᾽ 6 πα 5. ἀρίο, πα ]]ι5. Ἰοςιβ 

6556 υἱάδαίαγ, “θα Πἰδὶ πλασὶ ΘΠ αἰ οΥ 65 οϑϑθηΐ, 15 ροί᾽α5 

Δαϑεριυ!αγοῦ. απ χαλκοθήκην ἴπ {Π10ὸ δεάϊποῖο Ὀϊρατ- 

το, φιοά ἰαῦ ΝΊ], 30΄. 31 οἵ τηδίογθ πηοάιϊ]ο ἴδ. 

ΧῸΧΙΠΙ ἀρ! ἰπϑαίτιπη τἴᾶ 65, γθοορπόβοθῦο πο] πθγιηΐ, 

Χάριτες Σωκράτους ἔργον εἶναι λεγόμεναι 22, 46 

Ὠιδεῖον Ἥρῴδου δ4 21, 46, ἸΠερικλέους 20, 10 

᾿ 

| 



Ὁ "ἢ 

4: 

Ῥ. τ ΔΑ 1:88, 2: 

41 86 1ε. 2; 

. ΔΑ ας, δὲ 

Ὰ  Ὀγ ς 

ΑΒ δα, οὐ 

εἀθνδᾶ ςι(τολδνες 

Ἰυδηΐ (οἴ, δὰ ς. 28, 1). 

ἈΝ ΕΧΑ 

ἌΘΟΤΙΘ ΑἘΟΙ͂Θ 

ἀκροπόλει {καὶ ὑπ᾽ αὐτῇ τῆς τ᾽ ᾿Αθηναίας καὶ ΜΝ Π]απιοννῖι ἤέγηι. ΧΤ Ρ. 617 

ἘΞΑΤΟΒΤΗΒΝΕΒ ἂριὰ Ηνρίπυπ) ἀϑίτοὶ. 2, 13 Φγιελέλομίέμς εἰ φεαάγέρας .. εἰ δαεγίπεια ΔΠΐμεγαξ 

εὐ ἐθηερ ιενε ἐγι ἀγοὸ Αἠλορεζεγιδύιο ῥγύγιτες ἐγιδέτέιεϊέ. 

. 13 ΑΔ τοῦ: Αἰμθηΐθηβος δούθδηὶ ΟΥὙ Ομ ἶ5. βίαϊιδπι ἰπ ἄγος ἀβάϊοαητ, {πὸ Ρίδοι!ο οαθά πηι ΟἸΐπι σομπηπιΐββατη (ΔΑ 24---27} 

.20 ΑΑ 2Ζι1: Εππηαγί δε Ογάοηϊδίαε βίδα δούθα ΡῈ ]ος ἐν ἀκροπόλει ροπὶ ἴπββα τὰοχ ἐν τῷ τεμένει τοῦ Δήμον 

καὶ τῶν Χαρίτων (εἰ. ΑῈ 2, 265. ΟἿΑ. 11, 6οδ. 1655) Ῥοπίίυν (ΟἿΑ. ΤᾺ, 2, 385 δὲ 5. 225ιὶ 21} ἢ). 

ΑΔ 213": ΓΙΥΙΥΕ 4.5, 28 (Δοιλ 5 ῬΑ]]115) ταογζμοίο ἤ͵ύμογμας ῥγαξοίαϊ αγοὶς ἔγε ποῦς γαείο ῥγογεείιες Οογίρ- 

ἐλπρε αἰέεγο αὸ ῥεγιογι τί 

ρειψε τὸν νεών. 

(α. τ67). 

. 23 ΑΑ 248: ΟἸΙΈΜΕΝΒ ΑΙΕΧΑΝΘΌΕΙΝΥΒ Ρτοίσ, 4, 53 ᾿Αθήνησι (τὸ πῦρ) τοῦ Διονύσου τοῦ Ἐλευθερέως κατή- 

ΓΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙΟ 

.. 34 δά ο, 20,1 ἴῃ ἥπθ: ΑΒΙΒΤΟΥΤΕΙΕΒ ἀθ τὰ μὰ], Αἴμεπ, ς. 3 ὁ μὲν βασιλεὺς εἶχε τὸ νῦν καλούμενον Βουκόλιον, 

πλησίον τοῦ ΤΙρυτανείου (σημεῖον δέ" ἔτι καὶ νῦν γὰρ τῆς τοῦ γε ον γυναικὸς ἡ σύμμειξις, 

ἐνταῦθα γίνεται τῷ Διονύσῳ καὶ ὁ γάμος). 

δὰ ς, 20, αὐ, αι 4: Ληναίων τπεὶ τῶν Ληναίων ὙΝαπιονῖ ἀἤεγηι. ΧΙ ρ. 6281. 

Ὁ. 11: ὁ ἐπὶ Ληναίῳ ἀγὼν ἰάδτα ἰθϊά. Ρ. ὅδις. 

ΘΕΜΟΒΤΗΕΒΝΕΒ 1δ, 129 ἡ μήτηρ (Δεξοβίπἰθ) τοῖς μεθημερινοῖς γάμοις ἐν τῷ κλισίῳ τῷ πρὸς τῷ 

Καλαμίτῃ ἥρωι χρωμένη. Ι 560Ηη01,.. ΡΑΤΜ. (ΒΟΗ. 1877 Ρ. 142) κλισίον] τὸ οἴκημα τὸ μεγάλας, 

ἔχον θύρας ἐν τῇ ἀγορᾷ. --- Καλαμίτης ἥρως] ἥρως οὗτος ᾿Αθήνησι τιμιύμενος, ἤτοι ἐξ ἐπω- 

νυμίας ἢ ἀπὸ καλάμων περιπεφυκότων {τῶ ἱερῷ" τὸ δὲ ἱερὸν αὐτοῦ ἐστὶν πρὸς τῷ Ληναίῳ. 

(εἴ. ἩΈΞΥΟΗΙνᾺ Καλαμίτης ἥρως" τῷ Ληναίῳ πλησίον.) 

δὰ ς, 20,2: ΡΑΒΒΙῸ 5. ΡΗΙΠΙΡΡΙ ἘΡ. ΗΒΉΑΟΙ,. ο. 5 αγειξ ἐἰδεγιέεγὶ ἐξ Αἐλεμῖς διδεγὲ ῥαΐγις ᾿ἀαδεέδασιεζιενε, δοΐξτεδ. 

«ειερι διεέῦε γι γεῖγιε σογιδεεγαΐμενε, [} ΓΙΑ. 1, 314, 70 παρὰ τὸν νεὼ τοῦ Διονύσου. 

1282... χορηγοῦντες νικήσαντες ἀνέθεσαν τῶι Διονύσω τἄγαλμα καὶ τὸμ [βὼμ ὀν]. 

ΟΙΑ. ΓΝ, 2, 184 ὁ, 39 τὸ θέατρον τὸ Διονύσου. 

Νιοῖδθ πποπαπηθπίππι Ομογαρίοιπιὶ (οἴ, 80. ΨἼΙ, 8. ΧΧΧΙΠ) ΟἿΑ. Π, 1246] Νι[κ) [α]ς, 

Νικοδήμου Ξυ[π]εταιὼν ἀνέθηκε νικήσας χορηγῶν Κεκροπίδι παίδων. | ΤΤανταλέων Σικυώνιο[ς} 

ηὔλει, ἄισμα Ἐλπήνωρ Τιμοθέου. 

5, ἃ. 11: χλοάζοντα {πάντα (ϑιρρ!. Οβαπη) καὶ 

.. 53 δὰ ςο, 24, 29 ἰπ πε: (ΙΑ. ΙΝ, 1, 531 (Ρ. 53), τὸ [βο]τύπιο εἰ 12 Διίιπολίι -- 

, 56 δὰ ς, 24, 34 ἀπ, ας το: ΒΟΉΟΙ. ΑΒΒΟΗ. 1, 97 Σφηττὸς δῆμος ὄπισθεν τῆς ἀκροπόλεως. 

1,.7.3}. ΑΔ. 18. δΘο6α. 

Νέ[αι]χμίο]ς ἦρχε (319). 

ΓΟΚΕΙΘΕΝΌΑ 

.3 ΑΑ 13, 4: ἐπέδωκεν Ῥ. 23 ΑΑ 247, 3: ἱδρυμένον 

ν 1ΙῸ ΑΛ 71, 3: Λευκοφρυηνῆς Ῥ, 37 δὰ ο. 21, 11 εχ: ΔΈ Ὶ, 464-469 

ἰἀα ΔΑ γ8ὲ δὲ ἈΞ ' 4 Ρ, 43 δὰ ς. 22, 21, υ. 3: ᾿{ππ]ῆς εἰ α. 5: ἐϊποίησεν 

81, 3: ᾿Αριστί[είδου Ῥ. 45, 34: δὲ 

83, 2 ἀεϊε: δ 24, 11; Ιερε: Ρ. 83 βοίδιον ῬΡι 48 ἴῃ οδρὶϊε ραρίηδο: ΒΕΑΝΕΒΟΝΙΥ͂Ν 

Μύρωνος Ῥ, 73, 23 Ἰερὲ Ὁ εὐήρις (ϑιιθεβεὲ ποθὴ Συὴ --ὶ εἰ Ομλῖβθο. 

Ι6 ΑΑ 159, 2 ἀεῖε: δὰ Ῥαυβ. 1, 25, 43; ἰϑθβθ: Ρ. 87 ΒιρΡΡΙδπιθπῖο α οοάϊοϊδιιβ τοροῦρ φαμένη διά- 

χαλκοθήκη κονος εἶναι Λυσιμάχῃ, οο}}. ΛἈῈ 129. 

γόν.. 



οΟἸτη Ψιτοάυγεηβῖ5, ῬΑγΙ βίο ηβὶβ ΒεγοΙΠΘηβ15 ΒογοΙπθηϑ15 
παπο ΒΕΓΟ] 6 Π515 

ΝΌΓΩΤΗΪ δαγαὶ δύσθῖη, στα δαΐ δὰ βερίβῃητομθβ εἴ οσοϊἀθηΐθπὶ βρεοίαξ (1 ---3) δυΐ δά τηδχϊάϊθηι (0) πουρὶς (4), τηοπβίχζαηΐθϑ, 

Ῥδιϊβθηοποπλ τἰάθ5 εἰ Μίποσιδα βίσηιπ) Δογειπ εἰ ῬτΌρυΐδεα οτη ἀναβάσει ῥεῖ 5οαἶδβ ραγαία, ἱπέτα ΑΡο]]ηἶβ 6] ῬδηΟ5 

ΒΡεσαΩ (1--- 3) εἰ ἰογίαββα δηίΐίγιμη ἰμθαίσο ἱπΊ πη Π6η5 (4), πἰβὶ ροῖπιβ αιδγίιβ ΠΙΙΠΊΠΙΙ5 ΓΕ ]οστπ 5] ] δου δβί 

τηυίαιϊς Ἰαίθσῖθιιβ, ἷἱπ Πυμηπηο ἰογίίϊο Ὑλαῦξ ἐν πόλει τηοεηΐριιβ ἰπϑίάοσε υἱάδίασ, οἵ, ΙῃΠοοῖ- Βαμα εὲ Ῥ, αδγάπεσ, 

“Α »ιτεγγῖϑγγι, (ΠΟ, )ιο7γι:, ογι Ῥατδαηίας ἰΔὉ. Ζ, 3---7. 

ΚΕΝ ΡΙ Θ  ΡΕΙ Θ: 

ΤΙΝΙ ΟΚΝΜ 

ΙΝ ΑΕΓΕ ΚΕΡΕΚΤΟΚΝΝΜ ΝΕΙ, Αῇ ΑΚΟΙΘ ΜΟΝΝΜΕΝΤΑ ΘΡΕΓΤΑΝΤΙΝΜ 

ΒΕΙΒΕ ΘΚ 

ΤΙ ΘΠ υσου, 5υ]Π]}.οσα ᾿πβου!ρίϊοπαμη (τδθοδσιπι, δα, 11, 

ἘΚ 106], ερὶστατητηδία αύδθοα εχ ἰδρίἀϊθιι5 Ἵο]]θοίΐα, 

ΤΙ ησ, ἐπιτραφαὶ ἐκ τῆς ἀκροπόλειυς. 1. ἀρχαϊκαὶ ἀναθηματικαὶ ἐπιγραφαί. 

ΜΊςοΒΕΙ, γεοτεοῖΐ αἴ 1715. 7 1ίτογις ργέσφηες, - "111 
ἔ 

ΤΑ ΤΙ ΕΑΕΘΗΙΕΥΝ 

1 ΟΙΑ, Π εἰ ΠΙ|, Ῥδβεθ εἰ ϑἰγη]α τηοηυτηθηΐα ἴῃ (Πθαίσο ταροχία, 

Ροεοίδθ:; Π| 1362 Φάνης Δεινίου Χῖος. [1363 ᾿Αστυ[δάμας). οἴ, δὰ ς, 21, 2. [0Ὀ1364 ᾿Αστύνομος 

Λυσιάδου ἐξ Οἴου. [|ὄ 1365 ἄρα, [1367 Νικοκλῆς ᾿Αριστοκλέους, [| ἰη οοτοηίΐβ: ἸΤύθια ἰετ. Τ7]αν- 

αθήναια τὰ μεγάλα, ΤΤύθια (ογ, Λήναια τὰ μεγάλα, [Ἡλ]ίειαῦΡ Ἑκατόμβοια, Ἴσθμια πρῶτος. Βα- 

σίλεια ἐν Μακεδονίαι. Βασίλεια ἐν ᾿Αλεξανδρείαι,. Ἡλίεια, Βασίλεια, ᾿Ασκληπιεῖα, οἵ, Ῥαι5, 1, 

37, 2. 1 1368 Ἐτεοκλῆς Χρεμωνίδου Αἰθαλίδης. [Ο137γ0 Μένανδρος. | Κηφισόδοτος Τίμαρχος 

ἐπόησαν, οὖν ὁ,. 21, 23", 

1Π|, 7γ69 (Τρ. ρύορε 1|, 1370) Ἢ βουλὴ ἡ ἐξ ᾿Αρείου πάγου καὶ ἡ βουλὴ τῶν ἑξακοσίων καὶ ὁ 

δῆμος Κόιντον ἸΤομπήιον Κοίντου υἱὸν Κολλείνᾳ Καπίτωνα, ποιητὴν ἸΤεργαμηνὸν τὸν καὶ ᾿Αθηναῖον, 

παντὶ μέτρῳ καὶ ῥυθμῷ τὴν μεγζαλοφυῆ τῆς ποιήσεως ἀρετὴν ἐπιδειξάμενον καιρικαῖς ἀπανγελίαι(ς), 
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οο ΤΗΒΑΤΕΥΜ ΒΑΓΟΟΓΗΙΟΥ͂ΜΊΙ. 2 

4) διά τε τὴν ἐν τὺ ἐπικηδεύματι ὑπεροχὴν καὶ τὴν περὶ τὰ ἤθη σεμνότητα. οἴ. Το ΟΒτγΥυϑοξῖ, 31 (αὰ 

ο, 21, 2), {{Ὃὖᾷ949 Θέσπις. [| 950 Τιμόστρατος. [951 Διονύσιος. [0952 Διομήδης. [ Δημήτριος 

ΠἸΠτελεάσιος ἐποίησεν. 

᾿πΡογδίοσγοϑ υἰγίαιιθ ΠΟΌΪ]65: ΠῚ, 464 ἴῃ οαπθοὸ πηράϊο τι6] βθρίϊπιο }Ὁ, “ἰϊο 4 Κὶ δὲν. αάνίανιο, 05.» 

Ψημέγο Φῤιείογπερι, δοααϊΐ Απρδίαϊἑ, ἰερ, ῥγο 2... ἥηῤ. Διέγμαε 7γαϊαγιε Οαεσαγῖς ἄπ, Οεγηπαριΐεῖ 

Τραεῖσὶ Ῥαρρορΐαε ἐργεγίογίς, ῥγαείογε φοαεηηχε ἐθρεβογε ἐδ, ἰδ, 7 Δῤπογμίαε ῥ. ΚᾺ δεῖϊο Ταεῖρο, τέδηε 

ἐγτό, ῥίεὀ., φιαερίογί Τριβογαίογιίς 7 γαϊαγιῖ οὐ εο»μτέΐ ἐαῤεάιίμονις Ζαεσίσαε, ἐἰονεῖς τε αγεδεες αὖ ἐοὸ «ογιαΐο 

δὲς, ἐγτὸ, ἐερ. 17 Ααιίμίγιίοις ῥὰ 7, τέορι ἐερίορίς Γ᾽ Μαεσδαάογσζας, τέεηε ἱεροῖς ΧΑΧΠ Ῥγέρερεγιίαε ῥ. Ζ., 

δομῖγο ἐπγήπαθ ἐφ. Κι, Κγαρῦ, γογίαγιοη Μαΐξίμαγηρι, Χιμεῖγο 5. τ, [ Ἢ ἐξ ᾿Αρείου πάγου βουλὴ καὶ ἡ 

τῶν ἑξακοσίων καὶ ὁ δῆμος ὁ ᾿Αθηναίων τὸν ἄρχοντα ἑαυτῶν ᾿Αδριανόν. (ἃ. 112.) {|| [466---α(69 ἰπ 

οαποῖς ΨῚ. ΝΊΠ, ΧΙἼΠ δὲ ἱποοτίο Αὐτοκράτορα Καίσαρα, θεοῦ Τραιανοῦ ἸΠΤαρθικοῦ υἱόν, θεοῦ Νέρουα 

υἱωνὸν ᾿Αδριανὸν Σεβαστὸν ἡ ἐξ ᾿Αρείου πάγου βουλὴ καὶ ἡ βουλὴ τῶν χ΄ καὶ ὁ δῆμος ἐπιμε- 

λουμένης τῆς Οἰνηΐδος (468; 467 ᾿Ακαμαντίδος, 466 Ἐρεχθηΐίδος, 4693) φυλῆς. [| 542 Ὃ δῆμος βασιλέα 

᾿Αριοβαρζάνην Φιλοπάτορα (11, 65 --- 52), τὸν ἐκ βασιλέως ᾿Αριοβαρζάνου Φιλορωμαίου καὶ βασι- 

λίσσης ᾿Αθηναίδος Φιλοστόργου, τὸν ἑαυτοῦ εὐεργέτην ἀνέθηκεν. εἶ, δὰ ς. 20, το. τι. [|| 675 Ἢ βουλὴ 

ὁ [δῆμος τὸν ὑπατιϊκὸν Τιβέρίιον Κλαύδιον] ᾿Αττικὸν Ἡρῴδην Μαραθώγνιον τὸν εὐεργέτην. 

(ρΡοβὲ ἃ. 143.) {{Ὸ||6γ6 Τιβ. Κλ. Λυσιάδην Μελιτέα, Σώσπιδος δᾳδούχου υἱόν, Λυσιάδου δᾳδούχου 

υἱωνόν, Λεωνίδου δᾳδο[ύ͵]χου ἔκγονον, ἄρξαντα τὴν ἐπώνυμον ἀρχὴν καὶ πανηγυριαρχήσαντα Τιβ. 

Κλ. Δημόστρατος καὶ Λεωνίδης οἱ ἀδελφοί, ψηφισαμένης τῆς βουλῆς. 

Βευπῖαα: ΠΙ, 69ᾳ Γά. Ἑλβίδιον Σεκοῦνδον ΤΤαλληνέα ἄρχοντα ἐπώνυμον. [|| 696 [᾿ΑἸγταθῇ τύχῃ. [ψ]ηφισα- 

μένης τῆς ἐξ ᾿Αρείΐου πάγου βουλῆς ἸΤόπλιον Αἴλιον [Λ]εύκιον Μαμερί[τείΪνου ΤΤαλληνέα τὸν ἀπὸ 

Κό[δρου) (με] Κό[νωνος]). [|[ 7γ1ο Οἱ συνάρχοντες αἰτησάμενοι παρὰ τῆς ἐξ ᾿Αρείου πάγου βουλῆϊς] 

τὸν [ἑ]αυτ[ὧ]ν ἄρχοντ[α] ἀνέθεσαν. ̓  [ἄρχων ἐπώνυμίος - -.} ' 

2 (ΙΑ. ΠῚ, 240 5644. τἰτα]} 56 5. τμθαῖγὶ ἱπβοσῖρτὶ (τε θοῖπι οαποὶβ ΔὉ οοοϊάθηϊα δὰ οὐἰθηΐεῃι Ὠιιπηθγαῖῖβ, οἵ, ταῦ. ΧῸΧ Χ), 

ἴῃ 561115 ἱπιὶ οτγάϊπῖβ: οὰπ, 1. 293 ἱερέως Δήμητρος καὶ Φερρεφάττης. [ 294 ἱερέως Διὸς Τελείου βου- 

ζύγου. [ 295 ἱερέως Θησέως. [| 296 ἱερέως λιθοφόρου. [ 297 ἱερέως Αὐλωνέως Διονύσου. | 

298 ἱερέως ᾿Απόλλωνος Δαφνηφόρου. || εὰπ. 11. 288 ἱερέως Ἡφαίστου. | 289 ἱερέως Οὐρανίας 

Νεμέσεως. [ 290 ἱερέως ᾿Ανάκων καὶ ἥρωος Ἐπιτεγίου. [ 291 φαιδυντοῦ Διὸς Ὀλυμπίου ἐν ἄστει. 

Ι. 292 ἱερέως ᾿Απόλλωνος: Λυκήου. [ΟὈσὰπ. ΠῚ. 283ἅ φαιδυντοῦ Διὸς ἐκ ΤΠείσης. 284 ἱερέως 

δώδεκα θεῶν. | 285 ἱερέως Διὸς Φιλίου. [ 286 ἱερέως Μουσῶν. | 287 ἱερέως ᾿Ασκληπιοῦ. ἢ 

σαπι ΙΝ. 277 ἱερέως Εὐκλείας καὶ Εὐνομίας. 278 ἱερέως Διονύσου Μελπομένου ἐκ τεχνειτῶν. ᾿ 

279 ἱερέως ᾿Απόλλωνος ΤΤατρῴο[υ]. |] 280 ἱερέως ᾿Αντινόου χορείου ἐκ τεχνειτῶν. 281 ἱερέως 

Διὸς (Διὸς πιᾶὶὲ στορεχϊτιπ) Σωτέρος καὶ ᾿Αθενᾶς Σωτείρας. [ εὰπ. Ν΄. 272 ἱερέως Διὸς Βουλαίου 

καὶ ᾿Αθηνᾶς Βουλαίας. | 273 βουζύγου ἱερέως Διὸς ἐν ἸΤαλλαδίῳ. 274 ἱερέως Μελπομένου 

Διονύσου ἐξ Εὐνειδιῶν. | 275 ἱερέως ᾿Αρτέμιδος Κολαινίδος. [ 276 ἱερέως ἸΤοσειδῶνος Γαιηόχου καὶ 

Ἐρεχθέως. [0 σὰπ,. ΨΊ. 267 ἐξηγητοῦ ἐξ Εὐπατριδῶν χειροτονητοῦ ὑπὸ τοῦ δήμου διὰ βίου. ᾿ 

268 ἱερέως Χαρίτων καὶ ᾿Αρτέμιδος Ἐπιπυργιδίας πυρφόρου. [ 269 ἱερέως ἸΠοσειδιῦνος Φυταλμίου. 

270 ἱερέως ᾿Απόλλωνος Δηλίου. [ 271 ἱεροφάντου. [|ἷ ἐπ. ΨῚ πιεάϊα5. 243 ἱερέως Διὸς Ὄλυμ- 

πίου. 1. 241 ἸΤυθοχρήστου ἐξηγητοῦ. | 240 ἱερέως Διονύσου Ἐλευθερέως. | 3242 ἱερέως 

Διὸς ἸΤολιέως. | 244 Ἐπ Ξ θυηχόου. [[| οὰπ. ΝΠ. 251 ἱερομνήμονος. ἰ 252 ἱερέως καὶ ἀρχιερέως 

Σεβαστοῦ Καίσαρος. | 253 ἱερέως ᾿Αδριανοῦ Ἐλευθεραιῶς. 1 ὃ | ἢ {|πδεἊὰπὶ ΤΧ, 2534 ἄρχονίτος!. 

Ι 255 βασιλέω[ς]. | 256 πολεμάρχου. | [θεσμοθέτου]. ἰ [θεσμοθέτου]. ἠεοὰπ. Χ. 257 θεσμο- 

θέτου. | 258 θεσμοθέτου. [ 259 θεσμοθέτου. | 260 θεσμοθέτου. Γορ 261 ἱεροκήρυκος. ἢ 

σαπ, ΧΙ τοῖιβ ροτῖο, [0 οαπ. ΧΙ, ἢ Ὁ} ὃ | 262 ἱερέως ᾿Ιακχαγωγοῦ. 263 ἱερέως ᾿Ασκληπιοῦ 

ΤΤα[]ωνος. 1 εαπ, ΧἼΊΠ, 264 ἱερέως πυρφόρου ἐξ ἀκροπόλεως.  26ς ἱερέως Δήμου καὶ Χαρίτων 

καὶ Ῥώμης. | 266 κήρυκος παναγοῦς καὶ ἱερέως. | ὃ | ὃ | ὃ {ΠἔὩὔπῆύπὶ δὰ τπθαίσγασν μετ αιοτῖας 56} 186 

αἰϊοιδὶ τεροτίας 301 ἱερέως ᾿Απόλλωνος Ζωστηρίου εἰ 302 τα ΠΙ|, τόξό (βδες, 1Νὺ ἱερέως Βούτου (εἴ. 

δὰ ς, 24, 29. 26, 28) εἰ Ὀἰπε! πὶ ΓΝ, 2, τς ἄρχοντος εἰ ε πυρφόρου (βδες, ΓΝ, πιϊαῖπις ἰΐααοῖ, 

ἴῃ 5.0 56}}115 οτάϊηΐβ βοοὰπάϊ: οαπ. ΠῚ 377... Μενε.. [|| οὑπὶ ΤΝ 347 στεφαίνηφόρου). 348 ... Φιλι- 

δίου. 1 σαὰπ, Ν' 331 ἱεροφάϊν]τ[ιδος] ᾿Αἰλ]εξ[ἀνδρας)} [|[Οὃ σππ. ΝῚ 313 ἱερείας Ἡλίου. 1 31τ4 ἱερέως 

Διονύσου. [| ἐπα. ΝῚ πιεάϊι5 ἢ 1 245 ἱερέως Ὀλυμπίας Νίκης. 1 ὃ | 246 δᾳδούχου. ἰ 3247 ἱερέως 

᾿Απόλλωνος ἸΤυθίου. [ 3038... τανός. 

ἴπ 500 56 }}15 οτάϊπϊβ τογαϊϊ: σαὶ ΨΥ 349 Δήμητρο[ς] Χλόης. ϑιροίθοσ, Διοφάϊν)του. ὀ οὰπ. Χ' 311. 

. αἱρίτιδος α.. {{|σὰπ. ἹῚ 468 Ὀαϑ5 Ηδάατὶαπὶ (ΔῈ 1). 1 315 ἱερήας θ[εᾶς) ᾿Ανἰτ]ωνίας. ἐπ. 



ΤΗΈΑΤΕΝΜ ΒΑΟΓΗΙΟΝΜ 2. ΑἘΕΘΟΝΊΑΡΙ ΕΑΝΥΝΜ 3 ΟἹ 

(2) ΝΙΙ πιρὰ, 4604 ὑα5ὶ8 Ηδάχίδηὶ (ΔῈ 1). | οὐπ, ΨΙΠ 467 Ρα5ῖ5 Ηδάχγίδηὶ (ΔῈ 1), | οὐπ, ΙΧ 309 

[Φιλ]ήμονος" ..λι.. [Ρὃὀσπη, Χ 311, Γαίου. [{ οὰπ, ΧἼΙΠ 466 Ρα515 Ἡδάτίαηὶ (ΔῈ 1). 

ἴῃ 5. 05611115 ογάϊηΐϊβ ἀπατίϊ: οὰπ, ΤΙ 378 ζακόρου Διός] [[ οτπ, ΠΠ5Ι| 365 ἱερίας Ἑσ[τ])ίας “Ρ[ω]μαίων. 

 οαπ, ΙΝ 350 ἱερίας Γῆς Θέμιδος. [|| οαπ, Ν' 333 Διώνης. [|| οὐπ, ΝῚ 316 ἱερήας Ἕστί[ας - -Ἰ καὶ 

Λειβίας καὶ Ἰουλίας. | 317 Φειλίνου. 1 688 Ἢ πόλις Μάρκῳ Οὐλπίῳ Εὐβιότῳ τῷ λαμπροτάτῳ 

ὑπατικῷ καὶ ἐπωνύμῳ ἄρχοντι, τῷ εὐεργέτῃ, αὐτῷ καὶ τοῖς υεϊοῖς αὐτοῦ Τεισαμενῷ καὶ Μαξίμῳ." ἢ 

οαπ, ΝΙῚΙ πιρὰ, 299 - ΤΠ|| τ669 Διογένους εὐεργέτου. | 300 -Ξ 11, τ67γο ἱερέως ᾿Αττάλου ἐπω- 

νύμου. [[Οὃππη. ΓΧ 310 ᾿Αττικοῦ, 

οτὰ, Ψ: 1 366 ..α... ἐν ἄστει] δᾳδοφόρου ἐμ ΤΤ]ε[1]ρα[τεῖ]. ΟΝ 351 ὑμνητρίας Νύσα[ς] τροφοῦ 

ΤΕ ΤΤειθοῦς. [{ ΝῚ 318 ἑρσηφόροις β΄ [Γ]ῆς Θέμιδος. 
οτά, ΝῚ: 1 379 [ΠΤεντε]τηρίδ[ος]} [|| ΘΝ 352 [Θεσ]μοφόρου. ἰ 353 ἱερήαίς ᾿Α]θην[ἂς Οἰν]άνθη[ς]. 1} 

Υ 334 ἱερέως θεᾶς Ῥώμης καὶ Σεβαστοῦ Καίίσαρος!. || ΝῚ 319 ἑρσηφόροις β΄ Εἰλιθυία[ς] ἐν 

Αγρα!ς]. 
οτᾷ, ΝΙ: ΠῸ 379 ᾿Αντων[εἰ]νας. [| 1ΠΠ 367 ἱ[εἸρε[{1ᾳ Αἰδοῦς. [ὈᾷΕξβΓΝ 354 Μητρὸς θεῶν. [|| Ν' 335 [Ἄφρο- 

δίτ]ης Ἐπιτραγίας. | 336 ᾿Αρτέμιδος Οἰναίας. ] 337 Δήμητρος ᾿Αχ[αίας]. ] 338 κανηφόροις τ' 
ἀπὸ ΤΤαλλαδί[ου]. | ΝῚ 320 ὑμνητριῶν [Ν]ύσα[ς νύ]μφης. [Ὁ Ν1Π 306 ..,. ως. [||- ΧΙ 312 Λα- 

δ[α]μή[ας]. 
οτά, ΝΙΠ: 380 ᾿Αφ[ροδίτης]} || ΠῚ 368 [Λευκο]θέαϊς Σ]ωτήρας ἐλλιμενίας. [|{ὺᾷῦ Ν᾿ 355... δανιων... 

Ι. 356 [Δ]ήμητίρος]. [ 357 Μοιρῶν. || Κ΄ 339 ᾿Αφρ[οδ]ίτ[ης] Κωλιάδ[ος] καὶ ....1α... 1.340 ᾿Αθηνᾶς 
Ἠεϊτιώνης]. || ΟῚ 321 Ὀλβίας, ἱερήας καθ᾽ ὑπομνηματισμόν, καὶ κατὰ ψήφισμα Ἰουλίας τῆς Ε[ὐ]θ[0]- 

μίου 9] θυγ[ατρός]. 

οτὰ, ΙΧ: ΠΙ 369 .... νόδηῆς ἸΤανδήμου νύμφης... [370 Ἥβης. [|| Ν' 341 κατὰ ψήφισμα Λαμιδίου. [} 

ΝΙ 322 ἱερείας Ἑσίτίας “Ρω)μαίων. 

οτὰ, Χ: ΠΕ 381 Λ[ει]βίας πε] [᾿ΟἸλβίας. [| ΠΙ| 371 δειπνοφόρο[!ς] - -- |{ῤὺῦΙΝ 358 Μεγίστ[ης κατὰ] ψήφισμα. 

ΙΝ 342 ᾿Αλκίας κα[τ]ὰ ψήφισμα [καὶ καθ᾽ ὑπομνηματι]ζμ[όν 9]. [[|7 ΝῚ 323 ὀληφόρου ᾿Αθηνᾶς Θέμιδος. 

οτὰ, ΧΙ; Π|382..,.. κράτας. [|| 1Π372 Κουροτρόφου ἐξ ᾿Αγλαύρου Δήμηϊίτ]ρος. ΓΝ 359 ἱερήας Ν.... 

ΠΝ 343 Λαδαμήας τῆς Μηϊίδήου;)]. [7 ΝῚ 324 Φιλίππης Μηδήου θυγατρός. [[ ΝΠ 304 Κολλυ- 

[τέων 3]. || ΨΊΠ 307. λιθοκ[όϊπων ...ο..-. 

οτά, ΧΠ: ΠῚ 373 Δήμητρος Κουροτρόφου ᾿Αχαίας. [ 374 Ἥβης. || ΙΝ 360 Γ[᾿Αρτέμιδος ΚἸολαινίδος. 

ΞΌροΥβοσ, Στρα.... || Ν᾽ 344 Λαμιδίου [κα]τὰ [ψ]ή[φισμα]. [0 ΝῚ 325 Μεγίστης κα[τὰ] ψήφι[σμα]. 

οτᾶ, ΧΠῚ: Π 375 Δήμητρος Φρεαρόο[υ]. [| ΙΝ 361 ἱερήαίς .. .]. ΜΝ 345. ἱερέας Κλεαρίστ[ης]. |} 

ΨῚ 326 Κεφαλῆθεν οοττ, ἴῃ Φαλήριος. 

οτά, ΧΙΝν: 11 3832 ᾿Α[θ]άνας. [|ὄ Π| 376 ἱερῆας Λητοῦς καὶ ᾿Αρ[τέμιδος], 5δαρεῖδοτ. Φλαουίας Δ.... 

ΙΝ 362 Ἰου[λίου ἱερέως] Διονύσου Λ[ηναίου 7]. [Ν᾽ 346 ἱερέως Διονύσου. || ΝῚ 327 Μεγίσ[της) 

κατὰ ψήφισμα. [[|[Ὀ Ν11 3ος [θ]εηκόλων. 

Ὅτ, Ἀν ΜΠ 228... «τἰὺς τροβ...- ᾿ ὙΠ ΡΗΤΟΒ' Πᾶν 2.0 

οτὰ, ΧΥΝΙ;: ΙΝ 363 [Νεμέσεως] ἐν “Ρα[μνοῦντι]. 

οτὰ, ΧΙ: ΙΝ 3264 ᾿Αντιόχου. 

οτὰ, ΧΧ:ΝΨΙ 329 ἱερέως Θείμιδος "]. 

ἐν τῇ κατατομῇ τυρὶ ἱποίδαμη (οἵ, δὰ ο, 21, 1[5Ὅ): 125 ᾽Α, ΤΠεισωνιανὸς καὶ [- - τὸν] τρίποδ᾽ ἀνέθεσαν. ᾿ 

1303 οἱ φίλοι Ζωτικός, Ἔρως, [Ε]Ἰὔκαρπος, [Φ)][λ]ικός. ) 3828 Μητ-- Μητροβίου. [| 3829 Σώ- 

φρονος. | 3830 ..... λίοζ[υ]. 

ΔΕΒΟΝΈΑΡΙ ΒΑΝΥΝ 

3 (ΙΑ, 1, 489 (Ρ. 420, Ὁ, 558. Μ, 690), δεἰαίί5 Αυριβίαθδθ. 

᾿Αγαθῇ τύχῃ τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου τοῦ ᾿Αθηναίων. ἐπὶ ΛυϊΪσάνδρου τοῦ ᾿Απολήξιδος 

ἄρχοντος (4. 3217), ἐπὶ τῆς ΤΤανδιονίδος | δωδεκάτης πρυτανείας, ἣ Γάιος Γαίου ᾿Αλαιεὺς ἐγραμ(μ)ά!- 

τευεν, Σκιροφοριῶνος ὀγδόηι μετ᾽ ἰκάδας, τρίτηι καὶ εἰκοστῇ [|| ὅ τῆς πρυτανείας, βουλὴ ἐν βουλευ- 

τηρίῳ' τῶν προέδρων | ἐπεψήφιζεν Θεάνγελος Θεανγτέλου Αἰθαλίδης καὶ συν)πρόεδροι᾽ ἔδοξεν τῇ 
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(3) 

ἈΕΒΟΊΑΡΙ ΒΑΝΥ͂Μ 3. ΒΑΕΡΕΒΘ ἘΕΕΙΟΙΆΥΝΟΑ 4. ῬΕΟΡΥΓΑΒΑ 5 

βουλῇ" Μενίσκος Φιλοκλέους Κολωιϊνῆθεν εἴπεν᾽ Ἐπειδὴ πρόσοδον ποιησάμενος πρὸς τὴν [ βουλὴν 

ὁ εἰληχὺς ἱερεὺς ᾿Ασκληπιοῦ καὶ Ὑγιείας εἰς τὸν με τὰ Λύσανδρον ἄρχοντα ἐνιαυτὸν 

Διοκλῆς Διοκλέους Κηφι σιεὺς νειίύτερος ἐνφανίζει τὰ θυρώματα διεφθάρθαι τῆς πρότερον οὔσης 

εἰς τὸ ἱερὸν εἰσόδου, ὁμοίως δὲ καὶ τ(ὴγν ὀπίσω [| τοῦ προπύλου στέγην, ἔτι δὲ καὶ τὸν ναὸν τοῦ 

ἀρχαίουζου» ἀφιϊδρύματος τοῦ τε ᾿Ασκληπιοῦ καὶ τῆς Ὑγιείας, καὶ διὰ τοῦτο παρα καλεῖ τὴν 

βουλὴν ἐπιχωρῆσαι ἑατῶι κατασκευάσαντι ἐκ τῶν | ἰδίων θυρῶσαι τὸ ἀρχαῖον πρόπυλον, στεγάσαι 

δὲ καὶ τοῦ [ προπύλου τὸ ὀπίσωι μέρος καὶ τὸν ναὸν τὸν ἀπέναντι τῆΪς] | εἰσόδου, χά{ρ]ιν τοῦ τὴν 

ἀρχαίαν ἀποδοθῆναι τῶι ἱερῶι τάξιν᾽ ἀγαθῇ | τύχῃ, δεδόχθαι τῇ βουλῆι, ἐπικεχωρῆσθαι Διοκλῆι 

Διοκλέους Κηφι ϑῦσιεὶ νεωυτέρωι ποιήσασθαι τὴν ἀνάθεσιν τῶν θυρωμάτων [ καὶ στεγάσαι τοῦ 

προπύλου τὸ ὀπίσωι μέρος, κατασκευάσα[ι] | δὲ καὶ τὸν (ναὸν τὸν) ἀρχαῖον καθάπερ 

παρακαλεῖ, καὶ ποιήσασθαι τὴν ἐπίι] γραφὴν ἐπὶ μὲν τῶν θυρῶν καὶ τῆς στέγης τήνδε ““Διοκλῆϊ[ς] 

Ι Διοκλέους Κηφισιεὺς νεώτερος, ἱερεὺς γενόμενος ἐν τῶι ἐ πὶ Λυσιάδου ἄρχοντος ἐνιαυτῶι 

(α. 31,303), τὰ θυρώματα καὶ τὴν ὀπίσωι | τοῦ προπύλου στέγην ᾿Ασκληπιῶι καὶ Ὑγιείᾳ καὶ τῶι 

δήμωι [| ἀνέθηκεν᾽᾽, ἐπὶ δὲ τοῦ ναοῦ ὁμοίως “Διοκλῆς Διοκλέους Κηϊφισιεὺς νεώιτερος, ἱερεὺς γενό- 

μενος ἐν τῶι ἐπὶ Λυσιάδου | ἄρχοντος ἐνιαυτῶι, τὸν ναὸν κατασκευάσας ἐκ τῶν ἰδί ϑθιυν ᾿Ασκλη- 

πιῶι καὶ “Ὑγιείᾳ καὶ τῶι (δήμωι) ἀνέθηκεν", ἵνα τούτων συν τελουμένων εὐσεβῶς μ(ὲν τὴ)ῇ βουλῆι τὰ 

πρὸς τὸ θεῖον ἔχη[ι), [ γίνωνται δὲ καὶ ἕτεροι ζηλωιταὶ τῶν ὁμοίων. 

ΘΛΔΕΡΕΘ ΑΚΟΙΘ ΚΕΕΙΟΝΝΘΌΑ 

4 (ΙΑ. ΙΝ, 1, 268 (ρ. 140. Ὁ. 16. Μ. 557) Ρδι]ο ροβὲ πιθάϊαπι βδθουϊαπι Υ,. 

ΕΙΣ το τες [ τ]ὲν πόλιν. αο.... ἰ οἰκο[δ]ομέσαι: “ὀ[πο!ς] ἂν: δραπέτες μὲ ἐσ ϑί]ει: μεδὲ 

λοποδύτί[εἰς]: ταῦτα δὲ χσυνγρᾶ [φ]σα[1] μὲν Καλλικρά [τ]ε: “πος ἄριστα καὶ εὐτελέστατα 

σκ[ε] Ιθυάσαι, [ἀπ]ομισθᾶσα [1] δὲ τὸς] πολετ[άϊς: “ὀ[π]|ος ἂν: ἐντὸς “εχσέ κοντα: ἐμερᾶν: ἐπι- 

σκ[[εἸυασθέι: φύλακας δὲ [] 15 [ε]ναι τρὲς μὲν τοχσό [τ]ας: ἐκ τές φυλὲς τές | [π]ρυτανευόσες. 

ΡΕΟΡΥΤΛΕΑ 

5. ΟΙΑ,. 1, 314: ἐταρτηθηζοσιπη ἀπιοσιπὶ ρᾶγβ δάπεγϑβα, 

10] 

[Ἐπιστάτ]αι Π[ρ]οπυλαίο ἐργασίίας, οἷς --- --- -- ἐγραμμάτευε -- - 

- π-- εἸύς, ἐπ’ Εἰ[ὐ]θυμένος ἄρχοίντος καὶ ἐπὶ τές βουλές ὑἔι -- - ΟΙ. 85, 4 ΞξΞ 437,6 

-- -- Ἰιθιλδείς πῖρδτος ἐγραμ[μάτευε, ουγαίοι ῥτὶπηιιβ 

-- --, Τ]ιμογέν[ες ᾿ἸΙκ]αριεύς, ΔΙ --- το τον ουγαΐοσ αυδγίαβ 

-- --|ς, Ἐπιχαίρι.. ς] ᾿Αμφιτρο[ίπξθεν. τούτοις λέμματα τὸ ἐνιαυτὸ 

τούτ]ο τάδε' 

-- --Δδλδρεεμ, [οἰκίας ἱερᾶς μισ[θός.] 

-- -- Πρης - -- κὃν τιμέ. 

[Ἀναλό]ματα. 
-- -- ΧΧΧΧΡΗΙ; [ὀνε]μάτον. 

--., -- ΜΗ͂ΧΒ --Γ - 
τ ὙΠ Ὰ ᾿ς: ὩΣ" 

ἀδϑιιηΐ σαϊϊομθϑ ἀπποσιπὶ ϑοοσπαϊ εὐ τεγεὶ, 

ΟΙΑ. 1 315: βογιπάδπη ἔγαρτηθηίογι πη) ΡᾶΓ5. διιδῖϑα, 

- -- ᾿ΑἸθεναίαί -- -α 
[Ἐπὶ τὲς τετ]άρτες ἀρχές, “ἔι Διογέίνες ἐγραμμάτευε ... ΟΙ. 86, 3 Ξε 434,3 

-- -- -- καὶ] ἐπὶ τὲς βολὲς “ξι Μεταίγένες] πρίδτος ἐγραμ- 

μάτευε, ἐπι]στάται: ᾽Αριίστ.. .Ἶος Μίελιτεύς ἢ], Μίουταίον 56- 

οαπάιι8 ---ἰς, Δίκτυς Κο[ι]λε[ύς ἢ, ---͵εμί το σαγαΐου αυδγίαβ, 

σαγαίοσ ααΐϊπίι8 Θ]οραιεύς. τούτοις λ]έμματα τῇδ᾽ ἐνι[αυτὸ τούτ- 

ο τάδε} 



ΡΕΟΡΥΓΑΒΑ 5. ΜΊΙΝΒΕΝΑ ΝΙΟΤΟΒΙᾺ ὁ. ΛΕΜΑΜΕΝΤΛΑΕΙΝΜ 7 03 

παρὰ τῦμ πρ[οτέρον ἐϊπιστατίδν, “οἱς] 

᾿Επικλὲς ἐγρα[μμάτευ]ε Θορίκ[ιος]. 

παρὰ ταμιὸν “οἰὶ τὰ τέ]ς θεῦ ἐτα[μίευον)], 

ΙΟ οἷς Κράτες ἐγρ[ἀμμά]τευε Λαμπίτρεύς]. 

[πα]ρὰ Ἑλλενοταμ[ιδν Ἵοῖς ΤΤροτογ[ένες 

ἐγραμ]μάτευε Κε[φισιε]ύς, τὸ χσυμίμαχι- 

κῦ φόρ]ο μνᾶ ἀπὸ τὸ [τα]Ἱλάντο. 

--: --  -|͵|ὸον ἙἜφα -- --- ικὸ ἀπο ι..τ -- -- 

-- -- -- ο.τοὸ -- -- τ]ὸμ πέντε μερόίν -- -- 

-- -Ξ -- - πὸ στρατιὰς π “-- -- 

-- -- -- - ἱππο ᾿Αγρυλέθεϊίν --- -- 

Ξις ΞΞ- -- - τα Τιμοσθέν[ος -- -- 

ἀδϑυπί σγαίίομθθ ἀπηΐ ααϊπίῖ, δια ᾿πιῖτι5. εἰ{ὰ}} {τιιβῦι] πη ΓΚ το μ ΠΟΙ οχίασα μαίας ΟἿΑ, ἹΝ, 1, 315 ας (Ρ. 38), 

ἄπ 4οὸ ρᾶΐοα αϊρποβοὶ ροβϑιιηΐ ργαβθίθσ ραγιἰϊβ θγβαθ (3152) τὶ 1 [ΤΠ}Πε]ντελέσι, 2 [Π]ροπύλαια, 3 [ἐπισ]τάτεσι; αἰϊιά 

ὍΓΑ, ἹΣ 554. οομῖ ΙΡ18. Ρ..222. 

(5) - Ξ ἩΜΗΔΠΉΕ 

ΑΕΘΕΘ ΜΙΝΕΕΝΑΕ ΝΙΓΤΟΚΙΔΕ 

Ὁ Ἔφημ. ἀρχ. 1897 40. 11 (Ὁ. 911. Μ. 671). Εὔα!αβ α ἴῃ ἤΠοπία βουρίιβ δὰ τηβάϊππι ἔογα βδθοαλιπὶ ααϊπέατη, διιθῖβαα 

Ῥαγίῖ5. {{ππ]ὰ5 ὁ δὰ ἰθηρούα Ὀ61}1} Ῥεὶοροππδϑβίδοϊ ρεσχιϊπεί, 

- -- κος εἴ[πε᾿ τέι [| ̓ Αθεναίαι τέι Νίκε]ι Ἱέρεαν ᾿ὲ ἂϊν ἀσίστὲ ἐχς ἀστὸν ἕξι] ἐχς ᾿᾽Αθε- 

5 ναίον “πάϊντίον καταστέσ]αι καὶ τὸ Ἱερὸν θυρᾶσαϊι καθότι ἂν Καλλικράτες χσυγγράφσιει 

ἀπομισθῦόσαι δὲ τὸς πολετὰς ἐπὶ τὶές Λεοντίδος πρυτανείας. φέρεν δὲ τὶὲν “ιέρεαν πεντέκοντα 

Ι0 δραχμάς, καὶ [ τὰ σκέλε καὶ τὰ δέρματα φέρεν τὸν δε ὉῬμοσίον. νεὸν δὲ οἰκοδομέσαι καθότι ᾿ 

ἂν Καλλικράτες χσυγγράφσει καὶ βομὸν λίθινον. [| 

[5 Ἑστιαῖος εἶπε᾽ τρές ἄνδρας ελέσθ|[α]ι ἐγ βολές, τούτος δὲ μετ[ὰ] Καλλικρά τος χσυγγράφσαντας 

ἐπί[ιδεῖχσαι τέϊι βολ]έι καθότι ἀπομ[ισθδσαι ἂν αὐτοῖς δόχσ]ει, τὸς [δὲ πρυτάνες ἐς τὸν δέμίον 

ἐχσενεγκέν (Ὁ) --- -- 

ὦ Ἔδοχσεν τέι βολέι καὶ τι δέϊμοι᾽ Αἰγεὶς ἐπρυτάνευε, Νεοκ 3θλείδες ἐγραμμάτευε, ᾿Αγνόδεϊμος ἐπε- 

στάτε, Καλλίας εἶπε᾽ τέι “ἱερέαι τὲς ᾿Αθενάας τές Νίϊκες πεντήκοντα δραχμὰς τ ὰς γεγραμμένας ἔν 

25 τῆι στήλ[ηι] [| 5 ἀποδιδόναι τὸς κωλακρ[έτας | οἵ] ἂν κωλακρετῶσι τὸ [Θαργηλ]ιῶ]νος μηνὸς τῆι 

ἱερίέαι τῆς ᾿Αθηνα]ίας τῆς Νίκηϊς --- - --- 

9 τὸν δεμόσιον Ηδυβδοι!ῖεγ εἰ ΝΠ ατηοντΖ [ἰ 26 Θαργηλιῶνος Βτ. Κι αὶ! (Θ᾽ |ἰτῖογαθ τιοϑιϊσίαπη ϑαροίθββα 

ἰεοίδίαγ Ῥτοί() : ΤΤοσειδεῶνος ΤΙ ΘὨΡεΥρ 

ΧΑΛΚΟΘΗΚΗ 51ΝῈ ΑΚἈΜΑΜΕΝΤΑΚΙ͂ΝΜ 
(οἴ, Ρ. 87 5 ποςρ) 

“Ἵ ΟἸΔ, Π, 61: ἰαθυϊα τηδύτη. Ῥεπί, ἰηίου Ῥσόρυίαθα εἰ δράθπι Ῥο]Ἕδάϊβ τὖὸ υἱάδευγ τορογία, ἀθοζθίαμη οοπίίπθηβ. δἰϊφαοῖ 

Δηηἶ5 Ρροβί ΟἹ. 104, 3 (3621), 4]ο Μοίοῃ διζμοπ Πιογαῖ, [δοΐιιμη, 

7 -- - -- ἐίΐν τ]ῆι χαλκοθήκει᾽ παρίεϊνα[ι δὲ καὶ τοὺς ταμίας] τῆς θεοῦ ὅσοι ἐταμίευσαν ἀπί[ὸ 

10 Μι]ό[ζλ]ω[νος ἄρχοντος" ἀἸνειπὲέν δὲ καὶ τὸγ κήρυ[κ]α τῆς βου 0[λῆ]ς παρ[εῖναι τὰ]ς ἀρχὰς ταύτας 

εἰς τὴν ἡμέραν ἣν ἂ[ν] π[ρο]γράψω(σιν οἱ] πρυτάνεις᾽ παραγγεῖλαι δὲ τοὺς πρυτάν[ε]1[ς] καὶ Ε[ὑκλ]εῖ 

τῶι δημοσίωι ἥκειν εἰς ἀκρόπολιν γρα[ψόμ]ενον.. τ[ὰ] ἐν τῆι χαλκοθήκει. καὶ ἐπειδὰν τὸ οἴκημα 

15. ἀϊνοι]χθεῖ, ἐξετάζεν κατὰ ἔθνος ἕκαστα καὶ ἐπιγράφεν τ|}"[ ὸν] ἀριθμόν, ἀντιγράφεσθαι δὲ τὸγ γραμμα- 

τέα τὸγ κατὰ [πρ]υτανείαν καὶ τοὺς ἄλλους γὙραμμαζτ)τζ(ελ)έας τοὺς ἐπὶ τοῖ[ς δ]ημοσίοις γράμμασιν" 

ἐπειδὰν δὲ ἐξετασθῆι πάντα κ[αὶ] ἀναγραφῆι, τὸγὺ γραμματέα τῆς βουλῆς ἀναγράψαντα [ἐν] στήληι 

20 λιθίνηι στῆσαι ἔμπροσθεν τῆς χαλκοθήκί[η ς΄ {| 39 ἐς] δὲ τὴν ἀναγραφὴν τῆς στήλης δοῦναι τοὺς 

ταμίας [τῆς] βουλῆς: ΔΔΔ: [δρ]αχμὰς ἐκ τῶγ κατὰ ψηφίσματα ἀναλ[ισκοϊμένων τῆι βουλῆι" 
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ποιήσασθαι δὲ τὸγ γραμματέα τ[ῆς β]ουλῆς ἀντίγραφα ἐκ τῶν στηλῶν τὰ ἀναγεγραμμένα [πε]ρὶ 

τῶν ἐν τῆι χαλκοθήκει" ἐπειδὰν δὲ ταῦτα παρασκ[ευα) 3ϑσθεῖ, το[ὺ]ς πρυτάνε[ι]ς προγράψαι περὶ 

τούτων [ἐν βουλευ]τηρίωι ὅτ[α]ν οἷόν τε ἦι, ἀκούσασίαν δὲ τὴν] βουϊλὴν ἀϊντα[ν]αγιγνωσκομένων: 

τ[ῶν ἀναγεγραμμένων Ῥ ἐν τῆι] χαλκο[θήκ]ει πρὸς τὰ ἀναγεγρ[αμμένα ἐν ταῖς στήλαις ἐ]άν τίινος) 

δέηι προβουλεύσασίαν ἐξενεγκεῖν εἰς τὸν δὶῆμον, ὅϊπως 180 ἂν ἀκούσας ὁ δῆμος βου[ἰλεύηι πῶς 

ἀποπληρ]ωθήσετίαι τὰ ἐλλείποντα, ὅ[π]ω[ς] ἂν] σχ[ῆι κάλλιστα καὶ εἸὐσεβέστίατα τὰ πρὸς τὴν 

θεόν. Τάδε ἐ[ξητάσθη ἐντε]λῆ ()) ὄντα ἐν τῆ[ι χαλκ]οθήκει" 

ὃ ἀσπίδες ἐπίχα]λκοι ἐν τῆι χαλκίοθήϊκε αὐτὲ πρὸς [τ]ῶι τοίχωι ΔΔ.... κτλ. 

Αυμια πιο πα, ΟἿΑ, Π 678 (ἰπῖον ἃ. 378 οἱ 376), 8. -- --- 10 κυναῖ ἀπὸ ἀνδριάντων |}}}. --- --- Ξλόφου 

ἀπὸ ἀναθημάτων ||. -- -- ᾿ἴ διερ(είσματα τῶν Νικῶν ΠῚ. -- -- 8: κλεὶς τοῦ Ἑκατομπέδου.. 

- -- ὃ5 ἀσπίδες Λακωνικαὶ ΧΙ, --- --- τὸ ἀγδριαντίσκος χαλκοῦς ἀπὸ ἀ[ν]α[θ]ή μα [τ]ο[ς]. --- -- 16 [γ]Ἱλα[0]κες 

ΔΙΠΙ. ἀσπίδες ἐπίχαλκοι ἐκ ΤΤαναθηναίων ΔΙῚ. -- -- 

720, 8.1 14[ἀ]σπίδες [πρ]οσκε[κ]ρουμέν[αι πρὸς τῶ]ι τοίχωι ΔΙΔΙΓΊΙ. -- - 51ἐν τῆι χαλκο- 

θ]ήκηι" βέλη καταπαλτῶν πὶ... ...... ἄνευ σωράκων, τὰ μὲν ὑ[γιῆ, τὰ δ᾽ οὐχ ὑγιὴ ΧΒΉΗΗ.. 

Τάδε προ[σπαρέδοσ]αν ταμίαι οἱ ἐπὶ ᾿Αρχίπίπου ἄρχον]τος (ΟΙ. 114, 4 Ξξε 321|0) ταμίαις τοῖς 

ἐπὶ Νϑϑ[εαίχμου,, οὐ] παραδοθέντα ἑ]αυτοῖ[ς ........ Ἶηι χαλκοθήκης [τὰ] φαι. .- ον ἐς ς " ὀπισθό- 

δομος" ὑδρίαϊ κ, τ. λ. --- --- ϑκιβωτδ [οἱ δύο οὐχ ὑγιεῖς, ἣ] μὲν σεσημασμ[ένη, ἣ δὲ ἀσήμαντος 

ἐν τῆι ἀσημάν[τωι ἔνεστιν ᾿Αρτέϊμιδ[ος] Βραυρωνίίας ... ἀσειο. οπ]α παντοδαπίάϊ!. --- --- || ΤΠ 8 τάδ᾽ 
ἐκ τῆς (σ)τοᾶϊίς --- --- 1Ιἤχθη κατὰ τὸ ψί[ήφισμα τοῦ δήμου] 19 ὃ Ἡγήμων εἶπε [-- -- εἸὶς 

τὴν στοάν -- -- | 13[ἐν τῆι στοᾶι τῆι μακρᾶι᾽ σπαθὶς κ. τ. λ. 1] δ! Τάδε προσπαρέδοσαίν 

ταμίαι οἱ] ὅδ ἐπὶ [Φ]ιλοκλέους ἄρχίοντος (Ο]. 114, 3 Ξξε 322{1) ταμί]αις τοῖς ἐπὶ ᾿Αρχίπ[π]ο[υ᾽ 

κι πε λς 

721, 3, 11, Ρϑ]]ο σϑοθηιίοσ, ραγίθπι "βασι ἀθπὶ τογιπὶ τροθηβεῖ. 9[τ]ῶν θυρῶν τοῦ ὀπίισθοδόμου) 

-- -- Ξ: [Τάδε προσπαρέδοσαν])] ταμίαι οἱ ἐπί[ίὶ Λυκίσκου ἄρχοντο)ς (ΟἹ. 109, 1 ΞΞ 3443) ταμίίαις. 

τ]οῖς ἐπὶ ΤΤυθοδότί[ου χαλκοθήκης ἐν τῶι ὀπ͵]ισθο (δ) ὀ(μ)ω [1] σκ[εὐη κρ]εμαστὰ κ. τ. λ. 

722, 8 18 [Δήμητρος τῆϊ[ς Χ]λοί[ης] --- ---. 
733, 8.5-- --- στρατ[ηγῶν τῶν ἐπὶ τὴν τοῦ πολέμου παρασκ)]ευὴν κεχειϊροτονημένων -- -- 

καταπάλ͵]την κι τ.λ. ἰ 1δὲπὶ Κοροίβου ἄρχοντος (ΟΙ. 118, 3 Ξξξ 3065) μηνὸς Σκ[ιροφοριῶΪνος. 

στρατηγοὶ οἱ μεθ᾽ Ἡγησίου σίτρατηγήσα]ντες καὶ Ἡγησίας τάδε παρέδοσαν ταμίαιϊς τῶν τῆς θεοῦ " 

κεστρίων κ. τ. λ. 

Ὁ (ΙΑ, Π, 807---809: Δρραζγαῖιιβ ρβεῆβῖ]εβ (σκεύη κρεμαστά) οεπίαπη παυΐθτη ἸοΠραιτπὶ βεἸθοίασιι ἐν ἀκροπόλει, πὶ 

[ΔῸΣ ἰῃ ορίβιμοάοπιο δγτηδπιβηΐασιϊ βογιδίὶ (οἴ, π. 8: 721, 8, Π, 21, ᾳυδιηαθδπὶ ΠΟ ἃ αυδοβίοσθιι. 

Μίποσιδο, βεὰ δ οὐυγαίοτίθιι5 πδιδ]ίατη ἱγαάἀιιητιγ) ΟἹ, 112,3. 113,3.4 (329. 325. 324) τεοθηβεπίυσ : ὗπο- 

ζώματα, ἱστία, τοπεῖα, παραρύματα τρίχινα, παραρύματα λευκά, καταβλήματα, ὑποβλήματα. 

ΡΑΝΤΗΕΝΟΝ 

10 (ΙΑ, 1, 300-313, 331, ΙΝ,1, 297 α. ὁ (ρ. 37). 300---302 (ρ. 147). 3114 (Ρ. 74): Παρτηθπί μἷϊδθ φιδάταίας ἃ 

310 

304 

αακίταοσ Ἰαϊοσῖθιιθ ἰμβοσὶρίαθ, χαοσιμπὶ ἱγαρτηθηίοχιιπὶ δὰ απ πῖπο πἰ ἢ] Ργαθίου ἰδοθγὰθ βἰ ρα οσατη ἀοζαθα- 

Ἰοτιιπὶ τοὶ χυΐαβ οοητίπρης Ὠἷς ποὴ χορεϊαπίαγ, 

Ἱπαρ[ὰ τὸν προτέρον ἐπιστατᾶν᾽]} (ΟἹ. 84,1 Ξξὸὶ 444,3) 
-- - - ὥχρυσίδ στατέρες Λαμψακενοί.] 

-- -- ἕκτη ϑχρυσδ σίτατξρες Κυζικενοί.} | 

-- ΜΡΒΗΗΗΔΔΙῚ παρὰ ταμιδν [οἱ τὰ τὲς θεδ] [|| δἐταμίευον, ᾿ο[ἷς ὁ δεῖνα] [ ἐγραμμάτευ[ε --- --- ὦ 

-- ΧΧΡΗΡΔΔΠΙΊΙβ παρὰ Ἑλλε[νοταμιδν “οἷς) [| Στρόμβιχοίς ἐγραμμάτευε) | Χολλείδείς]. |} 

-- ΧΧΗΔΔΔΛΔΙΡΈΡΕ παρὰ χσεν -- -α -α | ἐγραμμάίτευε --- --αἰ, ] 

-- -2δ-- ὠ- -Ὁ ἸΞπαρὰ τρ -- -- -- 

[Ἐπὶ τὲς ἀρχὲς “ἔι --- ---Ἴ φιλος ἐγρ[αμμάτευε, ἐπὶ τές --- --- ες βουλὲς “ξι ὁ δεῖνα πρδ) τὸς ἐγρα[ιμιά- 

τευε, ἐπιστάται --- --- “ΕἸ γεσίας Τί --- τ-- το --- κ] ῥύδες ᾿Αλίαιεύς ἢ το το, ᾿οἷς πο τα φιλὸς ἐγρ) αμμά- 

τευ[ε' τούτοις λέμματα τὸ ἐνιαυτὸ τούτο τὶ ἀδε" | 
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δϑπαρὰ τὸν προτ]έρον ἐπι[στατδν 1 

προ πρ λεπ θ[χρυσὸ στατέρες] Λαμίψακενοί.] 
ἢ ἀπ Ξ Ἰ0[χρυσᾶ στατέρε]ς Κυζι[κενοί.] 1 

-- -  -- Ἡ[παρὰ “Ἑλλενοτα]μιὸν ἽἼοῖς --- --- --- ἐγβραμμάτευε Μυρρι]νόσιοί ς ]. 

Κὸ τὰν 

- - - Ξ[παρ]ὰ ταμιδν [--- --- τοῦ δεῖνος] [ Μελιτέος κ[αὶ χσυναρχόντον 3]. 

--ἔ - - ἀπαρὰ Ἑλλε[νοταμιᾶν --- --- ---Ἰ᾿.}} ὅμεταρχεν --- -- ---, 

-- - -- δοϊκίας “ε[ρᾶς μισθός.] | 

-- - - Ἱκυάνο πίραθέντος: -- -- | 

--ἔ - -- 8κο...τ -- - -- 

ὅΓΑν αλ]όμα[τα). |} 331 -- 1[λιθ]ο[τόμοις “--- ---Ἶ, “] 
--- -Ἦ -- 10 [λ]ιθοτ[όμοις -- --Ἰ. - Ξἰλιθ]οτό[μοις --- ---Ἰ. |} 

“Ξ --ἸῊΣ ᾿Σ]Χ] Θαϊγογίας --- --. ! - 8[λιθ]οτόμοι[ς --- --Ἰ. |} 

ΞΞ- ἘΞ ἘΞ ᾿Ξ ΙΧ] θοτηόμοις -- --Ἰ ] - ἀ[λιθ]οτόμοι[ς --- ---ἸἹ. { 
- - - 18 [λ[ιθαϊγογίας --- --α]. ] Ξλεν ἀπ ἘΞ, Ἐπ: 

Ξ- θ[χιθ]αγογίίας --- --Ῥ, 

ἘΦΈΣΕΙ 1[μιη]σθομάϊτ]ο[ν]. |} 
-- -Ἑ -- 2[το]ῖς θυρόμασι -- -- | 

-- - - ϑ.νοςς καὶ τές ᾿ἱερ[ᾶς οἰκίας" -- -- } 
ΞΕ... 4 οὖς σκευές καὶ Ὁ -- -- [|} 

-- - --- δ[κατ]αμενίον (9). |} 

θ[περι]εγένετο τὸ ἐν[ιαυτὸ τούτο | 

-- -- -- Τ[χρυσ]δ στατέρες Λαμ[ψακενοί.] [ 

-- - - 8[χρυσ]δ στατέρες Κυζι[κενοί.] | 

1ἰχ]σύλο[νϑ - --ἹΊ | Ξχσυμμί[ίκτον -- ---Ἰ [ ϑκεράμοϊν -- ---Ἰ 1 ἔον καθα --- --- || όντον ἐ -- -- | 

δπιδοκλ --- --- [ἰἰ Ἰχσύλον -- --- |ἰ ) ὅπιν άκοϊν -- --Ἰ  ϑοϊκίας [ἱερᾶς μισθός 3] [|ἕ παρὰ ΤᾺ --- --- | 

Πσκυτᾶν -- -- |13παρὰ Σ --- --- | 18,ρεν --- --- 

᾿τιμὲ -- -- 

-- -α - Ξχσύλον [πραθέντον τιμέ]. | 

-- - - ὅπαρ᾽ Εὐφέρίο --- ---Ἱ. 1] 

-- - -- ἁἀπαρὰ Σαύρονοϊς -- --Ἰ. {} 

5 ναλ]όματα. | 

-- - - θ[ὀ]νεμάτον. 

-- - - Τ[μι]σθομάτον. | [ 
--ἕ -- -- δ8[λιθο]τόμοις ΤΤεντε[λέθεν καὶ πελεκετέσι [ τὸν λί]θον τὸν ἐς τὰ [ἐνατέτια]. |} 

-- - -- 10[λιθαγογ]οῖς καὶ λίθος ἀνατιθέσι ἐπὶ τὰ | “υποζύγια τὸΪς ἐς τὰ [ἐναιέτια 

ΤΤεντελέσι | τὸς “έκοντας Π]εντελέ[θεν]. 

-- - - 1δ[λιθολκίας ἐς] τὰ ἐργα[στέρια]. 

--ἔ -- - 1.- - -- -- στῇμέ. 

ΖΓ Αναλόματαοϊ. 

- - - δ[ὀνεμάτον). | 

4[μισθομάτον.] [| 

-- -- - δ[λιθοτόμοι]ς ΤΠεντελέθεν καὶ πελεκί[ετέσι τὸν λ]ίθον τὸν ἐς τὰ ἐναιέτια. ᾿ 

-- - -- Τ[λιθαγογοῖ]ς καὶ λίθος ἀνατιθέσι ἐπὶ τὸς ὄνος ἸΤε]ντελέσι τὸς ἐς τὰ ἐναιέτια 

[τὸς “έκοντ]ας ΤΤεντελέθεν. || 

-- -- - 10 [λιθολκίας] ἐς τὰ ἐργαστέίρι]α, | 
ἜΘ θύννος :-- -- εον.ς, 
“ὐευσο χεοὶ 12.-.--. -- - --- μισθός. | 

ἔῶ᾿ ϑϑο ἐμ μὰ, 14.. .-.. ..ἕ - τούτο. [3 
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-- -- “-- ἱτιμὲ τούτ -- -- --Ῥ -- -- Τβ]ῖιθορί[γίΠας καὶ -- -- 
--  -- -- τὸν ἄλλον -- -- -- : - -- ϑχρυσοχοῖς μισθός -- -- 

-- --ὀ -- ϑχσυλοργίας -- -- ϑ[τ]|ὰ ἔργα τὰ ἀργυ[ρᾶἃ -- -- 

-- -τ -- Ῥλιθοτόμοις Πίεντελξσι)]. ||} 10. ἐχει ἀργυρι -- -- 

-- -- -- ϑλιθαγογίας Π|εντελέθεν)]. | --: - -- Ἡμισθομάτοϊ[νῦ --- -- 

-- -- -- δθλιθολκίας πρὸϊς τὰ ἐργαστέρια]. -- - τὸ πὸ -πιπὸϑὶ -π-ἰ --πὮἭἯοι -π-Ὦιἷ ---- - 

-- -- -- 1πτ]ὸς ἐπιστ[άτας --- ---͵ 1 πεύκινα κ-΄-- -- 

ὃ περιεγένετο τὸ ἐνιαυτὸ τούτο 1 | 

-- -- -- ἐχρυσῦ σταίτἔξρες Λαμψακενοί.] [|| 

-- - -- ὅχρυσδ σταϊτέρες Κυζικενοί.) | 

Τ[Ἐπὶ τές --- ---- ες βολέὶς ει Τιμόθίεος --- --- -- | --- --- ---Ἰος πρδτοίς ἐγραμμάτευε, --- ---- --- || --ο -- --ἰος 

Ἰφιστί[ιάδες, --- --- --α {|| 10.--- --- ἐπιστάτ]αι “οἷς Ἂ ν[τικλ ἔς --- --- ἐγραμμάϊτευε᾽ τούτοις] λέμματα τίδ 

ἐνιαυτὸ τούτο τάδε) | 
ἸὩΣπαρὰ τὸν προτέρον ἐπιστατᾶν ] | 

-- - - 1δϑχρυσδ στ[ατέρες Λαμψακενοί.] | 
-- - - 14 [χ]ρυσὸ στίατέρες Κυζικενοί.) ||} 

τεῦ--. -ἰ 1δ[π]αρὰ ταμ[ιὸν --- --- -- 1 «αἵ εγβα -- -- --.} 
- - - 1 [π]αρά ταμι[δν --- -- -- | “οἷ]ς ᾿Ανδρί --- --- ἐγραμμάτευε.] |} 

- - - 19[παράἅ] Ἑλλ[ενοταμιδν “οἷς --- --- [30 Ἐλ]ευσίνι[ος ἐγραμμάτευε.7 | 

-- - - ΣΙ [πἸαρὰ χσείν --- --- --Ἰ]. | 

-- - - Σ [π]αρὰ τειχ --- --- ---ἰ (βηῖβ ἰαθυϊαθ δοοθρε,) 

-- - -- -- οι - - --- ἐγραμμάτευε --- || -- --- ---λέμματα τὸ ἐνι]αυτδ τάδε]. 

Τοῖς ἐπιστάτεσι οἷς ἰ ̓ Αντικλὲς ἐγραμμάτευ(εν), [| ἐπὶ τὲς τετάρτες καὶ δείκάτες βουλές, 

Ἔι Μετα δγένες πρᾶτος ἐγραμμ,άτευε, ἐπὶ Κράτετος ἄρχοντος ᾿Αθεναίοισιν, [ λέμματα τὸ ἐνι- 

αὐτὸ | τούτο τάδε" | (ΟΙ. 86, 3 Ξε 434,3} 

ΧΗΗΗΗΡΔΔ 10 περιγενόμενομ ||ἰ μὲν ἐκ τὸ προτέρο | ἐνιαυτδ. | 

Ββιδῷ 1ὸόχρυσδ στατέρες | [Λαμψ]ακενοί. 
ΔΑΙςς ἕκτη 1δχρυσδ] στατέρε[ς] | Κ[υζικεν]οί. | Ἶ 
ΜΜΡ 1Ἰπα[ρὰ ταμι]ὸν [οἱ τὰ] [| τὲς θεῦδ [ἐτ]αμίευ[ον)], “οἷς Κράτες ἐγρ[α]μμάτευε. 

Λαμπτρίεύς]. | 
ΧΗΗΗ ΡΔΔΕΕΙ Ξιχρυσίο πραθέϊντος) | σταθμὸν )ΔΔΔ, | τιμὲ τούτο" | 

ΧΗΗΗ,.}}} δ ἐλέφαντος [πρα]θ[έν) τὸς σταθμὸν] ΤΤ - Κ')Δ, τιμὲ τίούτο] | 

Σ:᾿Αναλόμαί(τ]α. | 

-- -- ΗΗ -- -- ΕΕῚ Ξβϑὀνεμάτοϊν). || 

-- - -- 9 μισθομ[άτον)]. | 

-- - - 80 [υπορ[γοῖς] τὰ ἐ --- --- 

δ[Τ]οῖς ἐπιστάτεσι ᾿οἷἷῖς ᾿Αντικλὲς ἐγραμμάτευε, ἐπὶ τὲς πέμ[π] τες καὶ δεκάτες βολὶς, “δι 

Κριτὶάδες πρδϑ τος ἐγραμμάτευε, ἰ ἐπὶ ᾿Αφσευδὸς ἄρχοντος ᾿Αθεναίοις: λέμμι[ατ]α τὸ 

ἐνιαυτὸ τάδε᾽ | (ΟΙ. 86, 4 τε 4332) 
-- -- 1]πε]ριγενόμενο! [μ μὲν) ἐκ τὸ προτὶ [ἐρο ἐνιαυτδ) --- ---, 

Ἐπὶ τέϊς -- -- - (ΟΙ. 87, 1 Ξξε 4321}} 

11 ΟΙΔ.Ι, 32 (Ὁ. 21): ὀχοογρία εχ ἀδθογθίίβ ΟἹ, 86, 2 (43.5.4) οἵ ἄῆπο ββηχθηὶ [λοιΐβ, χαϊθιιβ αιδοβίοσοβ. τοϊϊψαοσαπι ἀθοσίσπι 

4 

» 

(ταμίαι τῦν ἄλλων θειῶν) ἱμπβεϊτιι ϑιιαὶ, βουιριῖὶβ ἰπ ταθυϊα ορίβί ορτάρβα, 

-- -- -- Ἰδ'οῦτοι δὲ ταμιευόντον ἐμ πόλει ἐν τῶι Ὀπισθ|[οδόϊμοι τὰ τὸν θεὸν χρέματα ὅσα 

δυνατὸν καὶ ὄσιον, καὶ συνανοιγόντον καὶ συγκλειόντον τὰς θύρας τὸ ᾿Οπισθοδόμο καὶ συσσε- 

μαϊνόσθο!ν τοῖς τὸν τές ᾿Αθεναίας ταμίαις. 

-- -α -- Ἰ[ἐπειδίὰν δὲ ἐκ τῦ]ν διακοσίον τα[λάντοίν, ἱὰ ἐς ἀπόδοσιν ἐφσέφισται Ὁ δίέμος τοῖς} 

ἄλλοις θεοῖς, ἀϊποδοθ]ξι τὰ ὀφελόμενα, ταἰ[μιευέσθο τὰ μὲν τὲς ᾿Αθεϊναίας χρέματα [ὲν τι 

ἐπὶ δεχσιὰ τὸ Ὀπισίθοδόμο, τὰ δὲ τὸν ἄλλον θ]εὸν ἐν τῶι ἐπ᾽ ἀρ[τστερ] . 
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12. (ΓΙΑ. 11, γ04, γοϑ8: ἴῃ ἰγαάϊτἰοπίθιι5 γουαπὶ ϑδογασιιπὶ ἴῃ Ηοαίοπηρθάο βϑογιαίασγιμη ΟἹ], 109, 4 οἵ 110,1 (341{39) [δο(8 

ἘΔΙασι ΠῚ οἵ ἀπίθραρηθηζοσιη Ροχίαθ ΠᾶρΡΠμᾶΘ. ΡΥ ατιαπὴ 6 Ρρσόπαο Ἡδοαϊοπηροάοη ἰπίγαθαίιν δ]αιοί ρᾶγίοβ 

δας ἄθθβϑθα δϊ [Ια θθὰθ 6556 ΟὈβοχιαίιπ) οδϑί, 

αἱ θύραι αἱ ἐν τῶι Ἑκατομπέδωι τῶνδε δέοντ[αι μὴ] ἐντείλ]εῖς [ε]Ἰῖναι᾽ περὶ τὴν τοῦ 

λέοντος κεφαλὴν ἐλλείπείι τῶν φύλ]λων ἑνός, περὶ δὲ τὴν τοῦ κριοῦ προτομὴν φύλλων ἐλλίείπει) 

τῶν ἐλ[α]ττόνων Π, περὶ δὲ τὴν τοῦ γοργονείου ἐλλείπείι τοῦ κ)υματ[(]ο[υ] ὅσον ἐπὶ ὀκτὼ δακτύ- 

λους. οἱ ἧλοι οἱ ἐν τοῖς κ[ατωτάτω] ζυγοῖς τιοὧῦν θυρῶν δέονται κωδυῶν ||, ἐμ μὲν τῶι [δ]υοῖν, ἐν 

δὲ τῶι μιᾶς" αὗταί εἰσιν παρὰ τοῖς ταμίαις ἐν τῆι παραδόσει. ἀπὸ τοῦ πρῶτου ἥλου τῆς δεξιᾶς 

θύρας τοῦ χρυσίου ἀπο[πέπτωΪ]κ[ε μ]ῆ[κ]ος οἷον ἐπὶ δέκα δακτύλους, πλάτος ἐπὶ (ἀφε5ι ἰη 708) δακ[τύλους] 

ἕίνδεκα ἢ], κάτ[ωθεν!] ἐπὶ δύο δακτύλους. ἡ δεξιὰ παραστὰς... ... , . δεῖται ΔΔΔΔΠΊΉΙ, 

ἡ ἀριστερὰ παραστὰς ποί.. . . δεῖτα]. ΔΔΔΔΙΠΙ! (ἐν τῶι Ἐκυπρηεδαι Υ 708). 

Τῆς θύρας ἀπὸ τοῦ ΣΕ πὰ μοἐδὰυ τησπῆο, πε ΤΑ, ἹΠ 678: 2. 1.20} οἵ, 701} ΤΙ, 47 

[τ]ῶν θ[υἹρῶν τοῦ Ἑ[κ]ατομπίέδου)]. 675, 4 [τῶν θυρῶν τοῦ Ἑκατομ]πέδου χρυσοῦν ἀπὸ 

τοῦ ἥλου. 

15 Ἑοχδηλπἰθιιβ 'ἰπ δορί βίυ ο Ῥαγίμαποηΐβ οὐἱθηΐα! ἱπίθσ οἰπρθοβ ἀἰβροβὶτῖβ οἱΐτη [ἰογὰθ ἀθύθαθ ἰηβασίαθ ἤιθσθ, 7185 ἤπης 

14 (ΙΑ, ΙΝ, 1, 298: πηδττη. Ῥεπίεὶ, 

Η 

ἴβῃοσθηη Βαρυΐθβα ἘΠ, Απάγανγβ ΘΠ  βαββα αϊοίτυσ (}Ὸοιεγ7ι, ἐἤεδ, δια, ΧΝῚ, 1896, Ρ. 339): 

Ἢ ἐξ ᾿Αρείου πάγου βουλὴ καὶ ἡ βουλὴ τῶν χ'΄ καὶ ὁ δῆμος ὁ ᾿Αθηναίων Αὐτοκράτορα 

μέγιστον Νέρωνα Καίσαρα Κλαύδιον Σεβαστὸν Γερμανικὸν θεοῦ υἱόν, στρατηγοῦντος ἐπὶ τοὺς 

ὁπλίτας τὸ ὄγδοον τοῦ καὶ ἐπιμελητοῦ καὶ νομοθέτου Τ. Κλαυδίου Νουίου τοῦ Φιλίνου, ἐπὶ ἱερείας 

-- -- τῆς -- --- θυγατρός. (ΘΟ. Β’ ΘΕτ; πι) 

ΜΙΝΕΚΝΑΕ ΘΙ1ῈΝΝΜ ΕΒΝΆΝΕΥΜ 

1 Κιχέσιππος ἐγ[ρ] ἀμμάτευε: ἀγάλ[μ][ατος: ἐπιστάτε[σ] τ: Μυρρινόσιος. 

[λ]] βέμμα: παρὰ ταμιδν: “οἷς: Δεμόστρα τος: : ἐγραμμάτευ!ε: Χσυπεταόν. ταμίαι: Κτεσίον : Στ[ρ] θο- 

σίας: ᾿Αντιφάτί[ε])ς: Μένανδρος: Θ[υμ] οχάρες: Σμόκορ[δ]ος: Φειδελείδ[ες]. | 

χρυσίον: ἐονέθ ἴδε, σταθμὸν ΠΤΧΙΒ, [16, ΠΕΡΕ. [11Π|}Π|,ὉὈ0| 1δτιμὲ τούτο᾽ | ΒΔ ΟΓΙΤΤΧΙΊΧΧΧΗΙΙ 

ΠΉΡΙΕΕ 

15 ἐλέφας ἐονέθε, | [τιμὲ τούτο ἐς Ι 18 ἜΠΗ 119ηΔ Δ)ΔΙΞΌΔΕΡΕ 

οἰυβάθτη {{{π|1 δἰ θα τη ΕΗΒ ΟΝ Θεοί: ᾿Αθενᾶ: Τύχες | Κιχέσιππος ὑξαιια 44 παρά ἃ, 5 οοπεϊπιδίαπι, 

ἴμης ταϊβοίατα, οχίαί ΓΙΑ, 1, 298 (ς0}], ΓΝ, 1 Ρ. 37). 

16 ΟΙΑ,Ι, 299 (ς0]1]. ΓΝ, 1 Ρ. 147): [ταρτηθπίμπι τηδυπηοτῖβ Ῥβηίο]οὶ δὰ τἰπιιπὶ εχ δπηΐβ ΟἸγπιρίαάιιπι 84, 1---ᾶς, 3 

(444---438) 5ρεοίδη5. 
[-- Ο-- -- ὃ -- ἐγρα]μ[μ]άτευ[ε τοῖς ἐπιστάτ]εσι χρυσοίτο ἀγάλματ]οἽς] (Ὁ), ἐπὶ τὲς βολ| δὲς 

δδ [Ἔἰ΄. .]ονι.ος ᾿Αλοπεκέθεμ [πρ]ῦδτος ἐγραμμάτευε᾽ 

ΤΤΤΤ λέμμα παρὰ ταμιὸν ἐκ πόλεος [οἷϊς Δεινία[ς] Εὐάγος Φ[ι]λαίδες ἐ[γρ]αμ[μά]τευε: [[19ταμ[ί]αι 

ΧΧΡ δὲ Φ[ιλ]όνεος ᾿Ιδ[ομείνέϊος Κεφι[σι]εύ[ς]. ᾿Αρίστυλ[λ]ος Ἐλίλεσπον]τί[ο] Ἐρχιεύ[ς], Γλαυ- 

ΠΗΗΓΗ] κίίας Αἰ]σχίνο Κυ[δ]αθεναίιεύς, Δ]εμοχάρες || 15 Σι[μ]ύλο ἸΤο[τά]μ[ι]ος, Τεισίμα[χ]ος Τει[σίο] 

ΡΠ Κεφαλέθεν, Χάρισος [Μελα]νθίο ᾿Αχαρν[εύς], ΔΙί(]οΥχις Χσενοκλέος Φλυέθεν, Διο[ν)ύσιος 

[ΕἸ] Εὐκλεί[δο] [[ 3 ΤΤεραιεύς, Χαιρελεί[δες] Χαριξένο ᾿Αφιδνα[ῖος, Ἐπιχ]αρῖνος Ἐπιχαρ --- --- ---. 

25[᾿Ανα]λόμα[τα]. ἢ 

ἜΔΔΔΤ Ἄχρίυσ-- -- 
26[ΤΊΤΤΧ 

1 ΠΗ -- -- 

16 (ΓΙΑ. ΙΝ, 1, 299 ἃ (Ρ. 147): τηᾶζτη, Ῥεπίεὶ, 

1 Ἐπὶ ᾿Αρρ[ενείδο "ἢ τρ]αμματεύζοντος ἐπ]ιστάτεσι ἀϊγάλμα]τος χρυσᾶ, ἐ[πὶ τές] [[| ὅ βολές “ἐ[1] 

᾿Αρ[χέστ]ρατοίς ἐγραμμάτε]υε: πρί[δτος -“-- ---Ἰσα [--- --- ταμία]ι: Φιλί........ ἔΥ]19ραμμ[άτευε᾽" 

ΤΣ: τος --- ---]δαοίς ... εἸύς, Μ...ος [..... ε]ύς : Λ[άχε]ς : Κ[οιλεύς}, Δίερχ[σ]  !ϑις [Μαρα- 

θ᾽όνιος : ̓Α[ν]τι{...... 5] ̓Αναφλύ[σ]τιοίς, Κρι]τίας : ΤΤε[ραεύς, ΜΜενέσ]τρατί[ο]ς, [Θ]α[λ][αρ]χος ̓  
᾽ 13 



οϑ ΜΙΝΈΚΨΝΑΕ ΒΙΟΝΥΜ ἙΒΨΈΝΕΥΝΜ [τ6---ἰιϑ8. ΔΕΡΕΒ ΕΟΜΑΕ ΕΤ ΑΝΟΥΞΤΙ Ι0 

(16) ὃ. ΔΔΙ|Ι -- Π τὸ λέμ[μ] 3θα παρὰ [τα]μιδν. | 

Ἱ. ΤΊΣ. ΧΧΗ ϑιἐλέ[φαν]|τος τιμ[έ]᾽ 

17 ϑιρηὶ εχ δυσὸ εἰ Ἔεθοσθ ἴδοϊὶ ραγίοβ αἰγθαθ, ὁ περιαιρετὸς κόσμος, 5[αιἰ5 ἰΘπηρουῖθιβ δά ϊἰία ἀδβοτρίοπθ, αυδε ἰπ 

τ Ό]8 Δμθπθα θχαγαία ογαΐ, βίαθ ρθη θθδμἴιγ δἰ ΘΧΑΠΙΪ ΠΑ Δ Πασ, οὐαϊπι5. τοὶ ἰοϑιϊτποηΐα δχίαγθ αἰάθηϊτοσ Βδᾶθο, 

α ΟΙΑ.Ι, 176 (ΟΙ. 88, 3 Ξξι 4265, αο ἅπῃῆο πιᾶρθα Ῥδηδίμοπαθα οἰ θὈσα απεατ) 1--- -- κ]αταχρυσ. ........Ψ ] 

᾿Αθεναῖοι ἐπί[ὶ τὲς βολ]ξ!ς] “ἕς Μεγακλ[είδες Λευ]κονοεὺς πρίδτος ἐγ] δραμμάτευε, ᾿Αθε[ναίοις] δὲ 

ἄζρχ]οντος Εὐ[θύνο, τὸ “δος τ]ὲς θεδ ἔσίτεσαν ..... Ἰλ[εἴ]δες ᾿Αν[ακαεὺς καὶ χ]σ[υν]άρχονί[ τες 

--- -- -- ἰ|ιτο-΄ -- τον(--- --- ....]μα, σταθμὸν ..... ΓΉΡΑΟΣ ΘΕΡΘΣ ἢ [.30 δύο, ἀϊκ]ρο- 

ΠΡ ἀ ἐπῶν ]α, σταθ[μ]ὸν το[ύτον ... ἸΗΔΔΙΈΡΕ᾽ σκ[έϊλος [δεξιόϊν, σταθμὸν .....« «ον νον ἸΔΕΡ[ΕΊΕ. 

σκέλ[ος ἀριστ] Ξξδξερόν, σταθἰ[μ]ὸν ....... ΠΗΡΙΔΔΔΙ.ΕΙΡΕ --- -- -- [[39-- -- [δρ]άκοίν --- ---. Βαδο παπὶ 

δὰ βίαϊαδπιη ΘὈαγηθαπὶ ϑρθοίθης ποὴ οοτίο οοηβίαϊ, οὰπὶ δῦϑὰ 7 ΚΕ ΤΟΒΒΟΗ͂ΙΪ Ξαρριθπιθπμίαπι ἱποθγίαπι β5ἰξν 

Βοβοκμῖυβ [τὲν τ]ὲς θεδ ἐσίθέτα ἔλαβε Ξιρρ]ειοτγαῖ. ι 

ὁ ΟΙΑ, Π, 66γ (Ο]. 98, 4 ΞΞ 38:4) Τάδε παρέδοσαν οἱ ταμίαι τῆς θεοῦ οἱ ἐπὶ Δεξί[ιθέου ἄρχοντος 

- -- --Ἰ ταμίαις τοῖς τῆς θεοῦ ἐπὶ Δι[ε]ιτρέφους ἄίρχοντος -- -- --- ἔν τῶι Ἑκατομ- 

πέδωι ἐντελὲς κατὰ τὴν στήλην τὴν] χαλκῆν τὴν ἐν τῶι ΤΤαρθενῶνι [ὁμ]ολογούμενον «-- -- --- 

ἐλέφαντα παρέδομεν πρὸς ἀργύριον ταστα -“-- ---- {πρὸς ἀρ[ιθμ]ὸν [κ]α[] στα[θμὸν ΒοεοϊκΒίι5), 

ς ΕΟΙΑ. ΠΠ, ὅ7ο (ΟἹ. τοο, 4 Ξξεξ 3776) [Τάδε παρέδοσαν κ. τ. λ. ἐν τῶι Ἑκατομπ) ἐδω:ι ἐντελὲς [κα]τὰ 

τὴν στήλην τὴν χαλκῆν τὴν ἐν τῶι ἸΠΤαρθενῶνι --- --- στέφ]ανος κ. τ. λ. 

4 ΟΙΑ. Π, 719 (Ο]. 114, 4 Ξξ 321|0) [Τἄδε οἱ τα]μίαι κ. τ. λ. [ἄγαλμα τὸ ἐν τῶι Ἑκ]ατομπέδωι 

καὶ ἡ ἀσπὶς καὶ τὸ βάθρον] ἐντελῆ κατὰ τὴν στ[ήλην᾽ στέφανος χρυσ]οῦς ὃν ἡ Νίκη ἔχει κ. τ. λ. 

ἐ ΕΙΑ. Π, 727 (ἄξζα!αβ. ραυοὶβ δηπὶβ τϑοθητίοσ, 16] ΟἹ. 115, 4 (317,6) χ6] ΟἹ. τό, 4 (313,2) αξ υἱάεριυτ) 

- - τ ἄγαλ]μα τῆς ᾿Αθην[ᾶς -- | 1} -- ἐν τῶι “Ἑκατ]ον[π]έδω[ι] --- Ἰ 13-- τὸ βάθρον 

τ--Ί 13--- κα[τ]ὰ [τὴν] σ[τήλην] --- Ί 14 --- κιος᾽ στέφανος χρυσοῦς --- || 18 --- ὃν ἡ] Νίκη ἔχει ἐπὶ τῆς 
κεφαλῆς κ. τ. λ.] --- | 18--- γλιο τῆς ᾿Αθηναίων (Ὁ) --- | 11 --- ἀνὰ ἕκαστον φύϊλλον -- -- -- 

}) ΕΟΑΕΙΔΟΙΝ,. 2, 7276 1'--εἜ τῷι ἀπόπτυ[γ]μα[τι--- } 15 --οὶῖωι χείρ, ἀσπίς, φιάλη -- Ὶ 18 -- ΒΔΔΠ .-- --. 

πὰπὰ ἢδοο δὰ Ῥμϊάϊδθ βίδίτιιδπη βρεοίεηΐ, ργορίοσ φιάλης πιοποπθπι ἀπ ἰδ ὈΪ5, 

18 α (ΙΑ. Π, 652 (ΟΙ. 95, 3 ΞξΞ 398,7), 8 τάδε ἐπέτεια παρέδομεν᾽ χρυσίον ὃ ᾿Αριστοκλῆς ὁ ἀπο... ..... Ι!135ης 

(ἀποφαιδρυντὴς Βοεοκμῖα5 ἀποκαταστάτης Κυδμποτὶ ἀξ οὐτὰ βἰδίϊ, Ρ. 53) ἀπήνεγκεν, τὸ ἀπὸ τὸ βάθρο 

τὸ ἀγάλματος, σταθμὸν: Ηἰ. .... ἕτερο] ἴθν χρυ σίον ὃ παρὰ τῶι χρυσοχόωι ηὑρέθη, σταθμὸν: {Π|6. 

ὃ ΓΙΑ, Π, 676 (ἃ. ἴδσβ 370), 40 κρανίδιον μιϊκρὸν ἀπὸ τοῦ βάθρου] παρειὰς χρυσᾶς ἔχον καὶ] λόφον 

ἐλεφί[άντινον)]. 

ς ΟΙΑ, ΠΙ, 7γοι1 (Ο]. 109,1 ΞΞ 3443), Π, ὅο εἰ 703 (Ο]. 109, 4 Ξ-ξ 341|0), 10 κρανίδιον μικρὸν [ἐπίχρυ)σον 
ἀπὸ τοῦ βάθρου παρειὰς οὐκ ἔχον᾽ πρὸς τ[ῶι τοίχ] [1] τοῦτο πρόσκειται. 

ἃ ΟΙΑ. Π, γ38, 4 χρυσίον ἀπὸ τῆς [ἀσπίδος --- || ὃ --φιας, σταθμὸν..." χρυσί[ο] ν ὃ παρὰ [--- --- ηὑρέθη]. 
ἐ ΟΙΑ, ΠΙ, 747, 3 χρυσίο[ν ὃ παρὰ «-- ---Ἰ | ηὑρέθη. 

ΑΕΏΕΘ ἘΟΜΑΕ ΕΤ ΑΥ̓ΑΝΘΤΙ 

19 (ΙΑ, ΠΙ, 63: ερίβίν ἢ ἀὐἰραγίῖῖ αϑαϊβ σοῦιμάδε ἰταριπεπίαπι (οἴ, τα. ΨῚ, 35. ΧΧ ΧΊΠΊΠ. 

[0] δῆμος θεᾶι Ῥώμηι καὶ Σ[εβα στ᾿] ὧι Καίσαρι, στρα[τηγ]οῦντος ἐπὶ τίοὺς] [ ὁπλίτας ΤΤαμμέ- 

νους τοῦ Ζήνωνος Μαραθωνίου ἱερέως θεᾶς [[ Ῥιώμης καὶ Σεβαστοῦ Σωτῆρος ἐπ᾽ ἀκροπόλει, ἐπὶ 

ἱερείας ᾿Αθηνᾶς | ΤἸΠολιάδος Μεγίστης τῆς ᾿Ασκληπίδου ᾿Ἁλαιέως θυγατρός, || δὲπὶ ἄρχοντος ᾿Αρήου 

τίοῦ)] Δωρίωνος ΤΤ]αιανιέιυς. 

οὗ, ΑΔ 2, 334 ἰπ 5βθά!]1θι5 τμραιτὶ Βδοομιοὶ οτὰ, ΥἹ: ἱερέως θεᾶς Ῥώμης καὶ Σεβαστοῦ Καίσ[αρος. 
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ἨΗἨΕΟΑΤΟΜΡΕΌΟΝ 

5Ο ΟΙΑ. ΙΝ, 1, 18. 19 (Ρ. 138. Μ, 810) ἀϊτιαθ (δι! Πηδυπιοσὶα ῬΑχὶΐ, ΟἸἑπ τηθίορας Ἡδοδίομηροαϊ; ἄθσπαο οοπίας 

σι 

10 

15 

20 

ΑἹ ΟΤΑ Τ, 

οι 

22 ΟΙΑ. 1, 

ὙΠ ΘΙπὶ ““ἐλεγι. Ἵ7ἰ{λ. τ898 Ρ. 491 564. οἵ, Κοοτίς Αλείγι, 77πι5, 1.111, 1898, Ρ. 265. 5644., οσυΐι. ΒΌΡΡΙ6- 

τηθπία ἰπο]παίϊ5. Πἰουῖβ σράαϊία βηΐ, ρυϊοσὶβ ἴθι] 6 σϑ]αυιῖαθ ἴδηι ἰδοθῦαθ δαηΐ, τ ααΐϊθυ5 ἀθ χορ ἀρδίυσ 

ἀβῆηϊγὶ πῸη ροβϑβίζ; αἰζοσίτιβ ἰαθυ]αθ δἀϊοία δα ]]Ἰοῖα ἃρποβοιπίιγ θα Παθο: 

1{τὰ ἀγγεῖα ἢ τὰ ἐμ πόλει : (όσοις χρῶνται : π[λ]ὲν! “σα | 3[ἐστὶ ἐν σεσεμ]ασμένοις : οἰκέμ[ασι ἐ]ᾶμ 

πὸρ᾿ ἐκαστ "  ν. » ον τε, κα]τὰ τὲν πόλιν : γράἰφσα]σθαι : τὸς ταμίας ......... σι : τὰ “Ἱερὰ : οι 

35 5 ἘΣ) ΠΞ Ὁ Ὁ) ΟΝ ΜΉ ΠΣ ἄναι : χύτραν : μεδ΄.. ....... ΟΥ̓ ΜΕΔΕΧ αν ἐριυ πάν σῷ μεδὲ τὸ πῦρ 

ἀν[ἀπτ]εν [: ἐὰν δ]έ τις : τούτον τι δρᾶι εἰ]δός : ἐχσέναι θ[οᾶ]ν : μέχρι τρ]ιὸν [ὀ!ββελὸν τοῖσι 

τ]αμίασι : : : : 

τὸς ἱἰε[ρορ]γᾶνταί[ς] μ[ὲ ἄγεν Ὁ] | ϑμείδὲν ἐκ τὸ ν]εὸ : καὶ τὸ προ[νείο :καὶ τ]δ β[ο]μῶ : [καὶ 

νο] |] 10 τόθεν : τί ν]εὸ : ἐντὸς τὸ Κ[εκροπίο : καὶ ἀν]ὰ πᾶν : τὸ Ἕ ΠἸΠκατόμπί[εδ]ον : μεδ᾽ 

ὄνθο[ν] ἐγλ[έγεν : ἐὰν δ]έ τις : τούτο 3ν τι δρᾶ[ι εἰδός : ἐϊχσίε]ναι : θοᾶν [μέΪχρι τριᾶν : ὀβελδ[18ν : τοῖσι 

ταμ[ίασι ::: 

τὰς) “ερέα[ς] τὰς ἐμ πόλει : καὶ τ|ὰς ζακόρος [μὲ “ἐχεν οἴϊκεμα ταμιεῖον : ἐμ πόλει : μ{!!δεδὲ 

Ἁἁπνε[ύεσθαι : ἐὰν δέ τις τ]ούτον τι δρᾶι : εὐθύ Ἰόνείσθαι “εκατὸν] : δραχμέσίι : καὶ] τὸς ταμίας : ἐὰν 

ἐδ 1ἴσ[ι : εὐθύνεσθαι] ᾿εκατὸν δραχμέϊσι : : :] 

τὰ οἰκέματα | ἰβδϑ[τὰ ἐν τοῖ Ἕκατ]ομ πέδοι : ἀνοίγεν [τὸς] ταμίας : μὲ ὄ 19[λειζον τρὶς τ] 

μενὸ[ς] θεᾶσθαι : τὰ[ς “έν]ας : ἐμέ[ρ]ας [| Ξ9[τὰς πρὸ τές νο]μενίαίς καὶ τΊέι [δεκάτει κα]ὶ τέι εἰ]- 

ἈΠ άδει  οννῖαν. “ἐμήισυ : πα[ζο]όνταϊς : “ὁς δ᾽ ἂν λείπει : δυν 33[ατὸς ὄν : ἀποτίνε]ν : δύο δραχμ[ὰ ἔκαστον : 

ἐσπρ]άττε 38[ν δὲ τὸ(μ) π]ρύϊτανιν : ἂ]ν δὲ μέ, κα[τὰ τὰ νομιζόμενα] εὐθ᾽ 3 [ὑνεσθ]αι : φα[ί]νεν δὲ : τὸ(μ) 

π[ούτανιν τὰ ἀδικέματα το  3δῖς)] ταμίασι : τὰ ἐν τῦι λί[θοι γεγραμμένα (Ὁ) --- -- | 

Ξθταῦτ᾽ ἔδοχσεν : τῦι δέ[μοι : ἐπὶ Φ[ιλοκράτος ἄρχοντ] 3Ξἴος : τὰ ἐν τοῖν λίθοι[ν τούτ]οιν. 

(ΟΙ. 73, 4 ΞΞ 4854) 

2 ἐᾶμ ΜΜΏΒεΙϊπι : ἐὰμ ΤΟΙ πρ 1 4 ἐϊχσό]ν ΚιτοΟΒΒοΟΙ͂ ἐκ τῶ]ν ΤΟΙ] πρ 1 5 ιστ]άναι ΚΊχΟΒΒΟΙ͂ ᾿ 

9 με[ταχσὺ τὸ ν]εὸ : καὶ τὸ πρ[ὸς ἔο μεγάλ]ο βίο]μδ ΔΜ ΊΒΕεΙπι [ τὸ Κ[εκροπίο καὶ ἀν]ὰ πᾶν ΜΙοΠΔεΙΙ5: 

κ[ύκλο καὶ κατὰ Ἵάπαν Εὐχίνναθπρίο 727εϊδέογτυ. Ρ. 1661: δπίς αἀπὰν ποῃ [ιίββα Η ἰοβίδίασ ὙΝΊΒοΙτα. | 

14 “ἐχεν ΤΙθηρεσρεσ “εγηι. ΟΧΝΨΙ Ρ. 473: ποιέν ΚΙΤΟΒΒΟΙ͂ | 19 τρὶς ΔΜ ΊΒΕΙα: ἔ δὶς ἸΚοοτίε | 

20 τῇξι [δεκάτει κα]ὶ Ὑ ΊΠΕΙτη : [τὸν νέον τὸν ἐπ]ὶ Κοετίε 

ΔΑΕΘΕΘ ΜΙΝΕΚΕΝΑΕ ΡΟΙΠΑΌΙΒ 

(Όε οτάϊπθ Ββογαπι Εἰ α]ογατὴ οἴ, ΜΊΟΒΔ6] 15 “4λεογι. 77ηέμ, τ889 Ὁ, 349 5644.) 

60 (Ο]], ΙΝ, 1 Ρ. 18. Μυβ, Βηι, 1, ΝἼ: Πιαρτηθπίαπη Ρορα]βοῖτι, 1115 αὐ υἱάδίαγ ααοὰ 0 Ἐρίρεπε ΟἹ. 

92, 3 (410,9) Ιδζιιπι εβί, 

Ἔδοχσεν τέι βοίλέι καὶ τῶι δήμοι. --- --Ἰἰς ἐπρυτάνευε, -- -- --- ἐγραμμά] ὅξτευε, Σμίκυθο[ς ἐπε- 

στάτε. Ἐπιγένες εἶπε΄ ἐπειδὲ --ὀ  - -- ἀρχιτ] ϑέκτονα τὸ νεὸ -- -- --- [ἰ ἄϊιος ἀρχιτέκτ[ον 

-- - --- δεδόχθαι τέι βολέι καὶ τῶι δέμοι τῶι] [|| δ᾿Αθεναίον μισ[θδσαι -“--- ---Ἴ]]θοσι συνιστάμ[εν --- 

-- - -- ἐργα] σίας Ὃ ἀρχιτέ[κτον -- --- τὲ] ὃν τομὲν καὶ τὲ[ν ἐργασίαν (9) --- --- τὸ] ὃν ἔργον, 

ὄσα [δὲ ἱεμίεργα "ἢ -- --- ἄρισ] ἴθτα καὶ κάλλ[ζιστα --- --- θριγ] ̓ κοσάντον (ἢ) --- --- --- 

322 (Ο]], ΓΝ, 1, Ρ. 38. Μυ5, Βιηϊΐ, 1, ΧΧΧΝ, Μ, 571: ἄπο [χαρτηθηία (θ] 6 τηᾶρπαθ ΠλαυΠ ΟΣ ῬΘηςα]Ἰοϊ, 

[ἘἸπιστάται τὸ νεὸ τὸ ἐμ πόλει ἐν δι τὸ ἀρχαῖον ἄγαλμα, Βροσυν .-! 

.ες Κεφισιεύς, Χαριάδες ᾿Αγρυλέθεν, Διόδες Κεφισιεύς, ἀρχιτέκτον 

[Φι]λοκλές ᾿Αχαρνεύς, γραμματεὺς Ἐτέαρχος Κυδαθεναιεύς, 

[τάδ]ε ἀνέγτραφσαν ἔργα τὸ νεὸ Ὃς κατέλαβον ἔχοντα, κατὰ τὸ φσέ-] 

ἰφισϊμα τὸ δέμο “ὁ Ἐπιγένες εἶπεν, ἐχσεργασμένα καὶ “εμίεργα, ἐπὶ Διο- [ἰ ΟἹ. 92,4 Ξξε 4098 

[κ]ὶλέος ἄρχοντος, Κεκροπίδος πρυτανευόσες πρότες, ἐπὶ τές βολές 

ι Νικοφάνες Μαραθόνιος πρᾶότος ἐγραμμάτευσεν. | 
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(Ὡ2) οο1.1 Τὸ νεὸ τάδε κατελάβομεν ἑμίεργα' οο], Π 

ἐπὶ τέι γονίαι τέι πρὸς τὸ Κεκροπίο᾽ 

τούτον Ἑκάστο οὐκ ἐχσέργα- 

σται Ὃ ““ρμὸς Ὁ “Ἕτερος οὐδὲ 

εὐ πλίνθος ἀθέτος μέκος τετρά- 10 Ὧι ὄπισθεν “αρμοί. 

"}} πόδας, πλάτος δίποδας, πάχος μέκος “έκποδες, πλάτος δίπο- 

τριἱεμιποδίος. ΔΙΙ δες, πάχος ποδιαῖοι" 

μασχαλιαίαν μέκος τετράποδα, τούτον ἑκάστο οὐκ ἐχσέργα- 

Ι πλάτος τρίποδα, πάχος τριὸν σται Ὃ ρμὸς Ὃ Ἕτερος οὐδὲ 

᾿εμιποδίον. 15 Ὃι ὄπισθεν ἁαρμοί. 

ἐπικρανίτιδας μέκος τετράπο- “ πετράποδες μέκος, πλάτος δίπο- 

Π ὃδας, πλάτος τρίποδας, πάχος Γ᾽ δες, πάχος ποδιαῖοι᾽ 

τριὸν ἱεμιποδίον. τούτον “ἐκάστο οὐκ ἐχσέργα- 

᾿ γονιαίαν μέκος ᾿επτάποδα, σται Ὃ “αρμὸς ο “έτερος οὐδὲ 

[Π] πλάτος τετράποδα, πάχος 30 “οι ὄπισθεν ἁαρμοί, 

τριὸν “εμιποδίον. πεντέπος μέκος, πλάτος δίπος, 

᾿ χογγύλος λίθος ἄθετος, ἀντίμο- Ι πάχος ποδιαῖος᾽" 

ΗΠ] ρος ταῖς ἐπικρανίτισιν, μέκος “πούτο ἀργὸς Ὃ Ἁρμὸς Ὃ Ἕτε- 

δεκάπος, ᾿ὕφσος τριὸν ρος καὶ οι ὄπισθεν ἁαρμοί. 

“εμιποδίον. 25 Γεῖσα μέκος τετράποδα, πλάτος 

᾿ ἀντιμόρο τοῖς ἐπιστυλίοις τρίποδα, πάχος πεντεπάλαστα, 

" μέκος τετράποδε, πλ[άτος πε]ν- ΠΊΙ λεῖα ἐκπεποιεμένα ἄνευ κατα- 

τεπαλάστο. τομές᾿ 

κιόκρανον ἄθετον [καὶ] Π “ἐτεροι, μέγεθος τὸ αὐτόν" 

Ι μέτοπον τὸ ἔσο μέκί[ος δίπον,] 80 κυματίο καὶ ἀστραγάλο “εκατέρο 

πλάτος τριὸν “εμιποδ[ίον, πάχ]ος ἄτμετοι ἔσαν τέτταρες πόδες 

τριὸν ᾿εμιποδίον. “κάστο᾽ 

ἐπιστύλια ἄθετα μέ[κος ὀκτ]ό- Ι] “ετέροιν 

Π ποδα, πλάτος δυοῖν πίοδοῖν) ἄτμετοι ἔσαν τὸ κυματίο τέτταρες 

καὶ παλαστές, πάχοί[ς δίποδα]. 8 πόδες, τὸ δὲ ἀστραγάλο ὀκτὸ πόδε-:" 

ἐπιστύλια ἄνο ὄντα [ἔδε!] Ι “ετέρο 
ἐπεργάσασθαι μέκος ὀκτόπο- τὸ κυματίο τρία ᾿εμιπόδια ἄτμετα, 

"Π δα, πλάτος δυοῖν ποδοῖν καὶ πα- ἀστραγάλο τέτταρες πόδες" ᾿ 

λαστές, πάχος δίποδα. Ι Ἕτερον 

τὸ δὲ λοιπὸ ἔργο ᾿άπαντος 40 τὲμ μὲν λείαν ἐργασίαν ἔργαστο, 

ἐὺ κύκλοι ἄρχει Ὃ Ἐλευσινιακὸς τὸ δὲ κυματίο ἀργοὶ πόδες ἐσαν ἔχς 

"1! λίθος πρὸς δι τὰ ζδια᾿ καὶ ἐτέθε καὶ ᾿εμιπόδιον, ἀστραγάλο ἀργοὶ 

ἐπὶ τὸν ἐπιστατῶν τούτον. πόδες ὀκτό᾽ 

τῶν κιόνον τὸν ἐπὶ τὸ τοίχο Ι “Ἑτέρο 

τὸ πρὸς τὸ ἸΤανδροσείο᾽ 45 κυματίο ἔχς πόδες ἀργοί, 

|| κειμένον κιόνον ἀστραγάλο ὀκτὸ πόδες" 

“ἄτμετα ἐκ τὸ ἐντὸς ἀνθε- Ι Ἕτερον 

μίο ἐκάστο τὸ κίονος τρία ᾿εμίεργον τὲς λείας ἐργασίας" 

“εμιπόδια. τὸν ἀπὸ τὲς στοᾶς μέκος τετράπο- 

ἐπιστυλίο ὀκτόποδος 50 "}}} δα, πλάτος τρίποδα, πάχος πεέεντε- 

ἐπὶ τὸ τοίχο τὸ πρὸς νότον πάλαστα, λεῖα ἐκπεποιεμένα 

κυμάτιον ἐς τὸ ἔσο ἔδε ἄνευ κατατομέξς. 

ἐπιθέναι. γονιαῖα" ἐπὶ τὲν πρόστασιν τὲν 

Τάδε ἀκατάχσεστα καὶ πρὸς 'ἔο, μέκος ᾿έκποδε, πλάτος 

ἀράβδοτα᾽ δὅ Ι! τετάρτο ἱεμιποδίο, πάχος 

τὸν τοῖχον τὸν πρὸς νότο 

ἀνέμο ἀκατάχσεστον 

τὶλὲν τὸ ἐν τέι προστάσει 

τέι πρὸς τῦᾶι Κεκροπίοι. 

τὸς ὀρθοστάτας ἀκατα- 

χσέστος ἐκ τὸ ἔχσοθεν ἐγ κύκλ[ο]ι 

00 

πεντεπάλαστα᾽ 

τούτον τὸ ἱετέρο ε λεία μὲν ἐρ- 

γασία ἐχσέργαστο, τὸ δὲ κυμάτιον 

ἀργὸν “λον καὶ Ὁ ἀστράγαλος, 

τὸ δὲ 'ετέρο ἀργὸν κυματίο [τ]ρὲς 

πόδες καὶ 'εμιπόδιον, τὸ δὲ ἀστρα- 
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Ι πλὲν τὸν ἐν τέι προστά- 

σει τέι πρὸς τῦι Κεκροπίοι. 

τὰς σπέρας ἀπάσας 

ἀρραβδότος τὰ ἄνοθεν. 

τὸς κίονας ἀραβδότος “ἅπαντας 

πλὲν τὸν ἐπὶ τὸ τοίχο. τὲν κρεπῖδα ἐγ 

κύκλοι “ἀπασαν ἀκατάχσεστον. 

τὸ τοίχο τὸ ἐντὸς ἀκατάχσεστα᾽ 

τὸ (το)γγύλο λίθο τετραποδίας ΠΊ!], 

τὸ ἐν τῦὸι προστομιαί[οἱ] 

τετραποδίας ΔΙ!, 

τές παραστάδος 

τετραποδίας {{Π|], 

“τὸ πρὸς τὀγάλματος 

τετραποδίας [ΠἸ]. 

“Ἐν τέι προστάσει τέι πρὸς 

τὸ θυρόματος᾽" 

τὸμ βομὸν τὸ θ[υ]εχὸ 

ἄθετον. 

τὲς ἐποροφίας σφεκίσκος 

καὶ “᾿ἵἹμάντας ἀθέτος. 

Ἐπὶ τέι προστάσει τέι πρὸς τῦ[!]} 

Κεκροπίοι ἔδει 

᾿πὸς λίθος τὸς ὀροφιαίος τὸς 

ἐπὶ τὸν κορῶν ἐπεργάσα- 

ΠΠ] σθαι ἄνοθεν, μέκος τριὸν 

καὶ δέκα ποδῶν, πλάτος πέντε 

ποδῶν. 

“πὰς κάλχας τὰς ἐπὶ τοῖς ἐπι- 

στυλίοις ἐχσεργάσασθαι 

ἔδει. 

Λίθινα παντελὸς ἐχσέργασμένα 

Ἃὼ χαμαί' 

πλίνθοι τετράποδες μέκος, 

πλάτος δίποδες, πάχος 

ΔΙ τριῶν “εμιποδίον, ἀριθμός" 

10 

“ μασχαλιαία μέκος τετρά- 

Ι πος, πλάτος τρίπος, πάχος 

τριὸν ᾿ἱεμιποδίον. 

- -- -- ἀτι, ἀριθμί[όν --- - 

Ἑμίεργα ὰ χαμαί’ 

[πλί]νθοι ἐπικρανίτ[ιδες 

μέ]κος τετράποδείς, πλάτος 

τρ]ίΐποδες, πάχος τίριδν] 

“εμιποδίο[ν "7 μ[ιᾶς ἄτμετοι] 

πόδες [1]}} ἀσίτραγάλο,] 

“ετέρας ἀστ[ραγάλο τέτ-] 

ταρες πόδίες καὶ] 

“εμιπό[διον. 

ἐπικρ[ανίτιδες (Ὁ) --- ---| 

δα-- -α - 

ΙΟΙ 

γάλο ἀργοὶ πόδες πέντε᾽ οο], Π 

ἐπὶ τὸν τοῖχον τὸν πρὸς τὸ ἸΤανδροσεί[(ο) 

Ι μέκος Ἑπτὰ ποδῶν καὶ “εμιποδίο, 

θὅ πλάτος τριὸν ποδῶν καὶ “εμιποδίο, 

“εμίεργον τές λείας ἐργασίας" 

μέκος “ἐκποζδο)ν, πλάτος τριὸν 

ποδῶν καὶ παλαστές, πάχος πεντε- 

Ι πάλαστον, ἐπὶ τ[ὸ]ν τοῖχον τὸν πρὸς 

το τὸ ἸΤανδροσείο᾽ 

τούτο ἀστραγάλο ἄτμετοι πόδες 

πέντε. ' 

“᾿Αἰετιαῖοι τὸν ἀπὸ τὲς στοᾶς μέκο[ς] 

ΠῚ “επτὰ πόδες, πλάτος τριὸν ποδό[ν]) 

τό καὶ ἱεμιποδίο, πάχος ποδιαῖοι᾽ 

“οὔτοι “εμίεργοι. 

“ετέρο μέκος πεντέποδε, πἰ[λάτος] 

Ι]! τριὸν ποδῶν καὶ ἱεμιποδί[ο, πάχος] 

ποδιαῖοι, “εμίεργοι. 

80 “Γεῖσα ἐπὶ τὸς αἰετὸς πί[λάτος] 

πέντε ἱεμιποδίον, μέίκος τεττά-] 

ρον ποδὸν καὶ ᾿εμιπο[δίο, πάχος] 

ποδιαῖα᾽ τὲν λείαν ἐρ[γασίαν)] 

Ι ἐκπεποιεμένον᾽ 

86 “ἔτερον “εμίεργον τές 

Ι λείας ἐργασίας. 

Θύραι λίθιναι μέκος ὀκτὸ ποδῶν 

καὶ παλαστές, πλάτος πέντε 

ΠῚ εμιποδίον᾽ 

90 τούτον τὰ μὲν ἄλλα ἐχσεπεποί- 

ετο, ἐς τὰ ζυγὰ δὲ ἔδει τὸς λίθος 

τὸς μέλανας ἐνθέναι. 

“ὃς τᾶι “ὋὉΠΠπερθύροι τι πρὸς ἔο, 

“εμίεργον. 

95 Τῶι βομδι [τῶι τὸ θυεχᾶ λίθοι Τ7εν- 

τελεικο[(], μέκος τετράποδες, 

"Π| “ὕφσος [δ]υοῖν ποδοῖν καὶ παλαστέϊς,] 

πάχος ποδιαῖοι᾽ 

“έτερος τρίπίος -- --- 

Ι.7χ0ὼ ΤΟΛΛΥΛΟ τμδγπιοσ, ἐπὶ. ΝΝ εαυνίοῃ 

Ι γ6 [ΠῚ ΜΙομδοΙ5 : [Δ]} ΝΜ ενίοῃ 
1 ὁο ΑΡΛΟΝ ιτμαγπιοῦ: ἀργοὶ Κι το ΠΟΙ 

1 67 ἕκ(ς) ποδιὼν ἘΚ ΙτΟΒΒοΙ͂ 

2284 Αά εὐπάθπη {{{π᾿πιπὶ ἘΚ ἰγοΒ ΠΟΙ͂ Ρεγίίποσα βυβρίοαϊαῦ 

ΟΙΑΟΙΝ, 1, 322 (Ρ. 152), “ταρτηθηΐίαμπ ἃ ἀδχίογα 

Ραγί πίστη, ἰΐδαιιθ οο] πη παρ ΤΙ ρατγίθπι: 
-.-- ὦ ««- «ὦ .Φ-Ἔἕ .« ας 

[- -- - -- ς-- τε]τράπος 

[--ὀ -- -- ποδδ]ν καὶ ὑεμι- 

δ [ποδίο, --- --- πος, πλάτος 

[--ὀ -- -- ποδό]ν, μέκος τετ- 



102 

(232 3) 

ἈΕΒΕῈΒ ΜΙΝΕΚΝΑΕ ΡΟΙΙΑΏΙΒ 228---25 

ἰτάρον ποδᾶν καὶ) “εμιποδίο, 
-«. ---..-.ἃ 

[- --ς] καμπύλος 

- μέκος καὶ πλάτος 'έκπος. 

[--ὀ -- -- τ]οῖς ἐπιστυλίοις π-οι μέκος τετράποδες, 

10 [-- μέκος τετρ]άπος, πλάτος 80 [-- - μ]έκος τρίπος, 

[--ὀ --, πάχο]ς πεντεπάλαστος, [-- --- μέϊκος πεντέπος, 

- -- --οἰ περιόντες - --οα, μέκος πεντέπος, 

[- - --- κ]ατὰ τοῖχον --- --ας λίθος μέκος ὀκτόπος, 

[--ὀ --- ὀκτ]όποδες, [-- -- π͵ῆος, πάχος τριπάλαστοϊς, 

18 [- -- μ]έκος τετράπος, 35 - -- --μἹέκος “έκποδε 

[-- - κ]αὶ μέκος καὶ πλάτος -- -- -  -  -- - ---ὟἮ --- - -- -- 

28 ΟΙΑ, 1, 282: {ταρτηθηϊιηι π]δυ ποσὶ Ῥαπιαὶϊοὶ, το]! χυΐαβ ᾿ηϑίσα θη τὶ δ] οσαίϊο πὶ οοπίίποηβ, αυοὰ δὰ Ῥοϊϊδάϊβ. 

ἀθάθηῃ βρβοΐαγε ργαθθιπίθ ΙΔ πο ἱπίθ]οχὶς Εση. ἘδΌσίοῖιβ ἀθ ἀυομῖς, ασαθοα Ὁ. 3. 

᾿τὸν ἀϊστράγα]λον ἐπιγ[ο]μφίδ]σαι, παίραλαβόν] ξτα τετορνε[υμ]ένον. 

τὰ πλαίσια τὰ ἐπίὶ τὰς] | ϑκλιμακίδας ἱδίρύσα]ντα ἀναχσέσα[ι καὶ] | 2 κ[ο]λλέσαι καὶ. ὀμαλί[σ]αι 
πρὸς τὸν κανόν[α | δτ]ὸν λίθινον. 

τὸν ἀ[ϊστ]ράγαλον ἐπιγομφδ᾽ὅσαι, παραλαβόντα τετορνευμένον, ἐπὶ τί[ὰς | ἴ κ]λιμακίδας. 

τὸ χσύλον τὸ γογγύλον --- --- | 8 --- --- ---ππρᾶναι καὶ προσκολλέσαι. 

τὸ χ-- [9-- -- --μμα τὸ πὸ γαστέρα ἐπὶ τὸ ἐϊ--- | 10 --- --- ἐπ], τὸν ὄνυχα ἀρμόσαντα κολλί[ξ]) σαε 

καὶ --- --͵Ἰαι καὶ λειᾶναι τὰ λοιπά. | 

ΙΣ1-- -- -- τὲν] σελίδα καὶ τὰς κλιμακ[ίδας | 18ἐς τὰ καλύμμ]ατα ἐκποιέσαι καὶ τὰ λ--- | 18 --- --- --- καὶ 

χσυντελέσαι. 

24 ὝΟΙΑ.1, 321: ἔπαρτηθῃηζιπ) ΠΊΔΙΤηΟσΒ Ῥεπηΐο]ϊοὶ ἰπ ἰηίεσγίοσα ὑτῦθ ταρεγίαμη, ἄρτηθπ ἀποιηΐ ορεῖὰ Ρδυὶετϊβ πηοσῖ- 

ἀΐοη 4115. 

1{-- --- μέϊκος [τετράποδα, “ὕ]φσος᾽ | 3 [--- ---, Δ]Π : τὲν τετρ[απ]οδ[ίαν “εκ Ξ[άστεν, Σίμ]ονι : ᾿Αγρνλ. 

οἷ: |. ΔΔΔΔΙΓῚ 
δ [δίπο]δαίς | 4 μέϊκος, “ὕφσος δίπ[οδ]ας, πάχος ποδια[ίος θ]έντι Σίμο[νι] ᾿Αγρυ[λ.} οἱ. . ΔΔΙΠΈΗΙ. 

ὍὌ[φσ!ϑο]ς δί[πο]δος μέκος :.... .... ρυ... ΗΠ} 

Ἰ[ἀ]ντιθέματα [τ]ὃ στί. .. ..... ἀπ]ὸ [τὲς] στο 8ὃ[8ἃ]ς Πεντελεικὰ μέξίκος παλασ]τξς δεό ϑίν)τον τεττάρομ 
10 ποδίδν, ὕφσο]ς δίποδ᾽ 10[α], πάχος τρίπαλαστα θέντίι, δυο]ῖ[ν] ὀβο! Π[λ]ο[ν δεοσὸν [τρ]ιὸν “ἐκα- 

σίτο]ν : Σίμονι | 1 ᾿ΑἸγρυλ. οἱ. 1} : ΠῚ! , 
Ἕτερα ἀντ[ιθέ]ματα.... ..[18.. τὸν χσυλ..... [ΑἸϊγιναίο [λί]θο τὸῖν ἀπὸ | 13τὲ]ς στ[οδ)ς μ[ξκ]ος 

τ τετρά[π]οδα, ὕ[φσος || 15 δίγποδ[α, π]ά[χο]ς τριεμιπόδια θέντι, ὀ[β1δολ]δ δεοσὸν [τρι]δν ἔκαστίον), 

Σίμονι :᾽Α[Υ Τῖρυ]λ. οἱ; ΠῚ! ΔΔΙΡΊΗΜΗΙ : 

ἐπερ[γ]ασαμένοι τί[α 1807]τα, τετραποδίας ΔΙ!Π}}}, τετάρτο ἐμ[ιδ᾽ ϑρ᾽άχμο τὲν [τε]τραποδίαν “εκάστεν, 

90 εν {39 φν ροι ἐγ Κολ. οἱ. ΔΔΔΔΙΈΓΡΕΕ) 

Ἐπὶ τῦι [πρ]3᾽]ὸ]ς ἔο τοίχοι τῶι πρὸς τὸ βομδ' 

μέκος [δ] {π|3ϑοδ]α, “ὕφσος δίπο[δα, πάΪχος ποδιαῖα [θέ ξϑν]τι Σι[μ]ΐίαι ᾿Αλοίπε. οἱ. ....}}} 

γι... 33. γχο... οἱἰτὸν.. π[α]. ε....10..} μ[ξκος τεβότράπ]οδα, [π]λάτ[ος] δίποδα, πάχος [τριπ|ϑϑά- 

λασ]τα θέντι : Σ[ιμ]ίαι : ᾽Α[λ]οπε. οἱ. 1}. 

[ἐπερ 3: γ])χυ[σαμ]ένοι ταῦτα, [τετραπ]οδίίας .. 38,1} καὶ ἔμ[ι) συ, Σιμίαι [᾿ΑἸλοπε. οἱ. ..... 

[Ἐπὶ 39ϑτδι] πρὸς βορέο τοί[χοι᾽ 

80 μέϊκος ὀκτόπο[δα  ϑὺς- “φσος δίποδ[ας), πάχ[ος] ποδιαίο[ς θέν 5:τ|ῖ127 Φαλάκροι [Π7]α]ιανιεῖ Ι" --- -- 

[ἀντιθέ 3ϑξμ]ατα ...... ς Πεντείλεικά --- --- | 88... .7τί... μέκο]ς τετράποδα, ᾿ὕφσος δί ϑὅποδα,}] πάχ[ος] 

85 τριπάϊλαστα θέντι, --- -- |] 85 “ἐκασ]τον, Φα[λ]άκροι ἸΤαζ[ιανιεῖ --- --- 

Ν Ἕτερα | 86 ἀντιἰθέματ[α --- - --- | 81 Αἰγιναίο] λίθο τὸν ἀϊπὸ [τ]ξ[ς στοᾶς | 88 - -- π͵οδα 

40 -- -- --- 39. - -- [δεο]σὸν τρίιδν δραχ βθμ)δῖν ᾿ἐϊκασίτον, Φαλάκρ]οι : ἸΤαια[νιεῖ - -- | 

41 .4}}|} 

ἐπεργα[σαμ]ένοι ταῦτα, τίετραποδί 43ας] ΔΙΠΙ, Φαλάκροι Π[αια)νιεὶ καί! συνεργδι 1 45 ΔΙΔΛΔΔΙΡΈΡΡΕ 

Ἐπὶ τι τοίχο[ι τῦᾶι πρὸς τὸ Πανδροσείο 1 

ἀδβιιηΐ ὁροσὰ ρμαγίοιἷβ οσοϊάεπία] δ. 

285 ΟΙΑ. ΙΝ, 1, 321,1 (Ρ. 148): {ταρτηθηζαπι τηδυπιοχὶβ Ῥδπίθ οὶ τορουϊαπι ἱπ ρτοραρπδουϊο Οἀγββοὶ. 

5 39. - ---α' μέκος .. .[8 -τ -΄ - πάϊχ]ος ποδίιϊδαι -- -- παλ]άστο τὸ λίθο | ὃ -- τ - Ἐς 

Φαλάκ!θροι ΤΤαιανιεῖ --- ---ἰς ἀργυρ[{1ο καὶ ἐπ. Ἷ --τ --ο -- ΗἸΗΗΗΔΔΔΔΙΡΉΝΝ: 

τ0 λίϊδϑιθον ἀριθμός --- ---Ἰ, ἀντιθ[ἐματα | 3 -- το τὸ αλ...«}} 1. - 



ΑΕΘΕΒ ΜΙΝΕΕΝΑΕΞ ῬΡΟΙΙΑΌΙΒ 25. 20 ΙΟ3 

(268) [Πρίσ]ταις καθ᾽ ἐϊμέϊραν ἐργαζομένοις" ἀν]δροῖν δυοῖν, [Ἵεκατέρ[οι | ̓ Ξδραχμές, “ε]μερᾶν : ΔΙ!: 

“Ῥαιδίοι : ἐγ Κ[ολ 13λ. οἱ. καὶ συνεργδι]: ΔΙΔΕΡΡΕΕ: 
1ῦ χσύλα δια[π|1'ρίσαντι. .υμὸς ὀκτόποδας : ΔΙ! : το[ μιὰς ΓΙΔΙΔΙΊΙ]Ι:}: δυοῖν ὀβολοῖν τὲ[ν] τομὲν | 

16 [εκάστεϊ]ν : Ραδίοι ἐγ Κολλυτ. οἱ. ΔΔΙΠΈ | 

ὍΕ  Π δα ι διαπρίσαντι χσύλον μέκος | 18 [τετταρ]ακαιεικοσιπόδον τομὰς : Π' : τ[ἐν | 1" τομὲ]ν “εκάστεν : 

Ε: Ῥαδίοι ἐγ Κολλ: οἱ. Π 

20 ἐ |3ὺς τὸς] ὀχετὸς πρίσαντι χσύλον : ἹΡαιδίο[ι] [ 3] ἐὺ Κολλυ: οἱ: ΕἸ]. 

τς ς΄ Τέκτοσιν καθ᾽ ἐμέραν᾽ | 33ὀχετὸν ἐκποέσαντι καὶ Ὁποθέντι, “εἰ"ϑμερόν : ΓΊΠ! : Κροίσοι Φιλο- 

κλέος ΠΈΡΕΡ 

25 [κ] Ξἑίανόνας ἀναχσέσαντι καὶ ἐργα[Ζ]ομ! βδένοι κατ᾽ ἐμέραν, Ἱεμερόν : Δ : Γέξρυι Δ] | 
36 καθ᾽ ἐμέραν κανόνα διαρρυ[θμίσαντι], | “δυοῖν ἱεμέραιν, Μικίονι --- --- ΒΡ] 

[--ἰ [] 38-- -- κε]φάλαιον ΒΔΙΔΙΠΕΙ -- 

18 [τετταρ]ακαιεικ. ΜΊΟΒ8Ε]15: [ἐννε]ακαιεικ. Κα το ΒΒ ΟΙ 

2Θ ΓΙΑ. ΙΝ, 1, 321, 2. 3 (Ρ. 150): ΠΆρΤηΘ πίη ΠΊΔΙΤΠΟΥ5 Ῥϑηςο] οὶ ̓ θ᾽άθηι σοροχίμμη, 

(01,1 1[([Εξε πὶ τῦι τοίχοι τ]δι πρὸς τῇ [ὃ Πανδροσείο᾽ 

20. - -- ποῖδα, πλάτο 31ς -- --- πάλα]στα θέντ 331 --- ᾿ΑμεινιάδΊ]ει : ἐγ Κοί: οἱ. |: 39 --- 

36 - ---ὀ-πῷοὋΤς τρίπον, | 3-- --- ᾿Αμεινιβ5[ἀδει : ἐγ Κοί: οἱ. -- 

γο]νιαῖα τὸν | 36-- --- πλάτος τε Ξ[τράποδα, πάχος ---Ἰ] παλαστ 538|--- --- ᾿Αμεινιάδε]ι : ἐγ Κοί. οἰ. | 39-- 

80 - -- κ]αὶ ἐμιπὶ ϑϑ[οδίο --- --- καὶ ἐμι]ποδίο | --- - - 

(ΟἹ. Π| 1 -- --- ἀν[άλομαῦῷ -- -- |3-- --- τὸ αἸὐτόν. 

[Ἐπὶ τὲς -- ---βἰδος --- | ὃ-- ς] πρυτανε[υόσες. 
: ἀΛέμματ]α παρὰ ταμί[ιδν τές θεῦ --- [|| ὃ --- --͵ καὶ χσυναρχ[όντον “---Ἰ 

θκεφάλαι[ο]ν λεμ[μάτον «“--Ἰ | 

Τ᾿Αναλόμ[αῖΪτα ἐργ[α]σίας 

8 Ἐπὶ τὸμ πρὸϊ[ς] ἔο [αἰ]ε[τ]όν᾽ 

10 κ[ορυφαίο |: ϑκαὶ] ἀντιθέματ[ο]ς, μέκ[ο]ς πεν[τεπόδ, θο]ν, πλάτος τρι[πό]δο[ν] καὶ “εμ[ιποδί[110], πάχος 

ποδιαίοίν, τό] ἐλλ[οί]π[ο] ἔργο ᾽Α[χσι 1Ξο]πείθει ἐμ Μελί[ίτει : οἰ[κ] : ἐνὸς καὶ ἀν 13τ]ιθέματος : ΔΔΙ: 

15 τ]ὸ [ν] πρ[ὸ]ς τι κορυ[φα 14]οἱ καὶ ἀντιθεμάτον, μέ[κ]ος ἐπταπόδ ἴδον, πλάτος τριπ[ό]δον, πάχος 

ποδιαίον, τθδ ἐλλοίπο ἔργο ᾿Αχσιοπείθει : ἐμ Μελίτει οΤἴϊκ: ἐνὸς καὶ ἀντιθέματος : ΔΙ : Φανο- 

κλε 181 ἐγ Κοίλει : οἰκ: “ενός : ΔΈ : Κεφισοδόροι [ ἐ Σκαμβονι: οἰκί: ἀν]τιθέματος τούτοι [] 3Δ : 

κερκιδιαίοιν κα[ὶ] ἀντιθεμάτον, μέκο ὃς πεντεπόδον, πίλάϊτος τριεμιποδίον, [ 33 πάχος ποδιαίον, 

Λυ]σίαι ᾿Αλκίππο Κεφισ. 28 “ενὸς καὶ ἀντιθ[έμ]ατος : Δ : Εὐδίκοι ᾿ΑΥ[ρ] Ξέυλξ, οἷκ: ᾿ενός κ[αὶ ἀ]ντι- 

θέματος : ΠΈΡΕ || 

26 2δλίθον ἀριθμὸς : [Π: ἀν]τιθέματα :Π : 
ἐργασ3θίας τὸ πρὸς ἔο αἰ[ἰετ8] ἀργυρίο κεφ[άϊ]λαιον | 51 ΡΙΔΔΙΠΈΡΡΕΕ: 

Ἐπὶ τὸ[ν πρ])ὸς τὸ Πανδροσείο | ξϑαἰετόν᾽ 

80 κορυφα[ῖον, μ]έκος καὶ πλάτος | Ξϑτετράποδα, πάϊχος τ]ριεμιπόδιον : ἐκπβϑθοέσαντι ᾿Αμειν[τάδε]ι ἐΥ 

Κοίλει : οἰκῶ: ε δ!νὸς :ΔΔΔΔ 

τὸ ὑπίὸ τῇδι κορυφαί[οι] καὶ ἀ ϑϑντιθέματος, μ[ξκος] ἐπταπόδον, πλάτ ϑ[ος τ]ριπόδον, πίάϊ]χο[ς] 

86 ποδιαίον, ἐκποιέσ 3[αντι. .Ἰμαγαθ.. :. :ὑπεταιῖο ἐνὸς καὶ 3ὅ[1] ἀντιθέμ]ατοίς :] Δ... 

κερκιδιαίο καὶ ἀν "δ[τ]ιθέϊματος], μέκο[ς] πεντέποδος, πλά ὅἴτος τρ[ϊεμιπο]δ[ίο], πίάϊχος ποδιαίο, 

ἔκπο Ξβϑέσανίτι Λυσα]νία[ι ἐϊγ Κυδαθε: οἰκ: εν 39[ὁς] καὶ ἀντι[θέμ]ατ[ο]ς : ΠΈΕΕ : 
40 λίθον ἀρι!βθ[Θμό]ς : Π| : ἀν[τιθέϊμα[τα : |]} : 

ἐργασίας τὸ | 41 [πρὸς] τὸ ΤΤα[νδροσείο αἰ͵ετὸ ἀργ[υρ]ΐίο κι 3[εφάλαιον ΜΙ, ΠΆΡΕ : 

- Ἰ κατα [--- [ἰ|45-- ἧ-- τῇες Διζ[όνες --- | 4--- -- κι]όνα τπ -“-|! 48 --- -- -- 

00], 11, 4 τές θεῦ, Καλλίο ᾿ΑἸ"Ὑρυλέθεν (ΟΙ], 93, 2 ΞΞΞ- 4076) Το] ηρ Δελτίου 1888 ρ. 88 τές θεῦ, 

᾽Αρε ὅσαίχμο ᾽Αγρυ. (ΟἹ, 92, 4 ΞΞ 409,8) Μίοϊιδο]15. «Ατλόγ, 7 ἐἐλεῖδ, 1880. Ρ. 357 34 [Ἑρ]μαγ(όραι) 

᾿ΑΘ[μ] :[.Ἐ] : ὑπεταίο 1.οἸ]Ππρ [ἝἜρ]μαγ. ᾿ΑΘ[μ]: οἱ: ὑπεταίο ΜίομαοΙ5 Ρ. 350, μαγάθ[οι Χσ]υπεταιδ. 
ἈΚ ΟΒΒΟΙ͂ 1. 42 [Ἐπὶ τὸς] κατὰ [τὸν βομδὸν κίονας τὸν πρὸς τὸ βομδ τ]ὲς Δι[ζόνες --- | 
Ή-- - κίονα τπ-- ὨΜίομαο]5 Ρ.. 350 



ΙΟ4 ΔΕΡΕΘ ΜΙΝΕΕΝΔΕ ΡΟΙΙΑΘΙΒ 26. 27 

(26) οο]. ΠῚ 80 [ἔκποέ) Ὅσαν[τι] ὁ χί[ε τ ὸ.] τασ --- ---ἰβϑί εμοί. «. ἀϊποχσύσ[αντι -- --- [| 858--- --- κ]αὶ τὰ καλύμματα 

ἐχσεργασαμένοι | 8, τὰ ἄνο πάντα --- -- 

86 ϑ8η{τὸἰς σφεκίσκος δι'αρ[μόσαντι -- --- κἸ βδυ[μ]ατίο ἐ[πιϊκολλέσαντι; καὶ [ἐχσομαλίσα] ϑδντι “εκάτερον. 

πέντίε δραχμὸν : Δ: 

--͵Ἰ ὅ5ες Μᾶνις ἐχσεποίεσίε. 

ἀργυρ] 3ϑίο κεφάλαιον : ΗΔΔΗΙΙ--- -- 
40 -- Χο] 3ϑυπεταιὸν ἐργάζεϊίτο --- ---Ἰ θίαι Δρόμονος -- --- | 31---  ἀποχσ[ύσαντι -- 

Ὡ ΟΙΑ. ΙΝ, 1, 321 (Ρ. 75): [ταρτηθηταπη τηδυπιοσῖβ ῬΘηίο οὶ, ἱπάϊοθ ἘΚ απηαπιιὰς εἰ{α]} 24 Ρᾶγβ, δἰ ἰρβατῃ ἰπ ἱπίθσίοσε ὑσθς 

(01... 

40 

45 

25 

80 

85 

40 

45 

οοἱ. ΠῚ 

10 

18 

25 

γΘρουζαπη, ΕἸ 15. ΘΟ] ΠῚ Πῖ5. ἰπβοσὶ ρίατη, «αδτιιπὶ ῬΥΪμηδ 6 Ἰδοθσαθ ἰαπίππι το] ααΐαθ βιρθσβιηΐ, 

-- -- [8:-- [ταῦτ]α πάντί[α -- |᾿ 88 -- ---οἸντι καὶ [--- | 88 --- --- Εὐθ]ύδομος [ἐμ Μελίτ]ε[ι] οἱ: |: 81 --- --- 

[ἀργυρίο κ]εφάλαζιον)] ΗΡ̓' --- 

8 ἐμ ΜΙ--Ἰ]Ἰ οἰκ. ἐργ ϑ)[ἀζετο ---ἶν. 

ταύτεν λει "ϑ[άναντι --- καὶ ἀϊποχσύσαντι [ 41{--- --- πέν]τε ὄντα ἐκπο Ξ[έσαντι -- 

τὸν ἀστράγα]Ϊλον προσγο δἰμφόσαντι, παραλαβόντι] τετορνευμ “[ένον, --- 

-- --͵)]ὸ τὲς σελί βδίδος --- ---Ἰο[.ρ]ας σ Ά85-- --- ἐπ]ιθέντι | 41|--- -- --- κολ]λέσα Ξ[ντι --- --- ---]ε 
σελ 3 [δ --- -- 

ἀργυρίο κεφάλαιον «“--] 

-- - [1-- πρὸς τὸγ κανόν[α τὸλ λίθιν ἴϑον, “έκαστ]ον τριὸν δραχμδν, --- 

[τὸν || 19 ἀστράγ]αλ[ον] ἐπίιγ]ομφόσαντι [καὶ [| 39 --- ---αντι, π]αραλαβόντι τετορ Ξ[νευμένον, Εὐαι}- 

νέτοι ᾿Αλοπεκέθεν | 33 [-- 

- σ]ελίδα κλιμακίδα εἰ39 [--- --- πλ]αισίο μικρὸ δύο τιΞορνεύσα)νίτι; ΔΔ]Δ: 

τὸν ἀστράγαλον [] 35 [ἐπιγομ]φόσαντι, παραλαβόντι τετορν 3Ὀ[ευμένον], --- 

τί[αύ]τεν τὲν κλιμακίδα | 31 --- --- ἐ[ρ]γάζετο Σελιδᾶς (Ὁ) καὶ Φ΄ 8 [--- ς κ]αὶ Εὐαίνετος. 

ἀργυρίο | 3 [κεφάλαιον Η]ΒΔΙΔΔΙΡΈΡΕΕ :}} 

80{--- -- ἐμ Με]λι: οἰκ: ἐργάζετο τὲ[ν] ἐσ 51 [--- --- 

τα]ύτες τὸ πυχσίνο πίλ]αισί 83[ο δύο ὄντε ἀ]ϊναχσέσαντι καὶ κολλέσ᾽ ὅϑίαντι, “εκάτερ]ον ἔχς δραχμᾶν: ΔΕΕΣ 

τὸ 8. ἅ6ν ἀστράγαλ]ον ἐπιγομφόσαντι, παρα βδἰ[λαβόντι τετ]ορνευμένον : ΔΔΔΙΈΕ: 

κλ  3δ[γμακίδο]ιν δυοῖν τὸς ὄνυχας ἐγκολ᾽ δ: [λέσαντι κ]αὶ ἐχσομαλίσαντι πρὸς τὸγ | 3ϑ[κανόνα τὸλ]) 

λί[θιν]ον, “εκατέρας δέκα || 3ϑ[δρα]χίμδν, Δ] Δ: 

τὸν πλαισίον τὸν τετρα ῬἰἼγόϊνον [τετ]τάρον ὄντον τὸς ὄνυχας ἐ "᾽[γἱἹκολλ[έσαν]τι καὶ ἐχσομαλίσαντι 

πρ Ξ[ὸς] τὸν [κανόνα τὸλ λίθινον, “ἑκαστον |: 48 [τ]ριὸν [δραχ]μᾶν : ΔΕΕ: 

τὰ κυμάτια τὰ |͵ [μικρὰ [δέκ]α ὄντα κολλέσαντι καὶ ἀν β5[αχ]σέ[σαν)]τι πρὸς τὸγ κανόνα τὸλ λίθι!- 

ἀθίνο]ν, έκασ]τον τριὸν δραχμὸν :ΔΔΔ: 

τ [ὃν] ἀσίτράγ]αλον ἐπιγομφόσα[ντι, παρ ϑαλα]β[όντι τ]ετορνευμένοίν, --- -- -- 

᾿--- -- ἙἝτερα ὃ --- ---γσι --- ρες ε.8 {-- --- π]λαισί[ί]οι, τὸμ πόδα ἔκαστ ἴον εἴκοσι δραχ)ιᾶν, 

Θεοδότοι : [᾿Αχ]αρνεὶ : ἐϑίνός ΔΔ, Κροί]σοι : Φιλοκλέο[ς ἐν]ός : [ΔΔ, | 9 -- -α Ἑ]ρακλείδο : ἵεν[ός 

Δ]Δ : Αἰ[10{--- ἐν ---ἰα: οἰκ: Ἑνό[ς ΔΔ: 

ἀριθμὸς 13. -- --͵: 
κατατομὲς τὸμ μικρόν | 13 --- --- πλαι]σίον ἀργυρίο κεφάλαιον. | 15 --- 

κατατομὲς τῦμ πλαισ ""ΠῈον χσύμ]παν ἀργυρίο κεφάλαιον ΧΗ" ---Ἰ: 
Χσυλοργοῖς ἐς τὲν | 1θ[ἐποροφία]ϊν “Ἱμάντας ἀποχσέσασιν | 1ἴἷ [μέκο]ς ᾿επταπίαϊλάστος, πλάτος 

δεκ ̓ δ[αδα]κτύλος, τρί[ιδ]ν ᾿εμιοβελίον 'ἐκα 19[στ]ον : ΔΔΔΔΠ : Κ[όϊμονι ἐμ Με: οἱ: ΗἩΡδδδὴ 
20 [: ΔΙΓΊΕΕ : Τιμομάχοι : ᾿Αχαρν[εῖ]ς ΒΔΙΊ : ΔΗ ΓΞΙΠΓ : Τλεσίαι Κεττίοι : ΔΔΔΙΔΠΙΉΝ : ΔΔΕ : Μι- 

κι Ξϑίονι : ἐμ Με: οἰκ: ΒΔΔΔΙΗ : ΒΕΓ] : Εὐθυδόμο 3ϑι Μελιτ: ΠῚ : 

ἐς τὲν ἐποροφίαν ᾿ἵἹμάντ ον ἐργασίας ἀργυρίο κεφάλαιον : ΒΔΔΙΞΟΔΔΡΈΕ: 

Τέκτοσι μισθόματα καὶ καθ Ξεμερίσια. 

κεραμόσαντι Ὁπὲρ τὲἔς ὁ "'Ϊροφὲς ἐπὶ τὸ νεὸ Κτέσονι Λακιάδει | 5 ΔΙΔΕΡΡΙΡΙ͂: 

τὸ(ς) σφεκίσκος θέσι καὶ τὸς ἰ ϑμάντας καθ᾽ ἐμέραν" Γέρυι 'εμερ ὅϑδν : ΓῚ : ΠῈ : Μικίονι 'εμερὸν 

ἘΠ ΣΡΕΕ:; Κιϑροίσοι Ἑμερὸν : ΠῚ: Π; 



ἈΕΡΠΕΒ ΜΙΝΕΕΝΑΞ ῬΟΙΙΑΌΙΘ 27. 278, 28 ΙΟ5 

(27) διαφάρχσαν τι τὰ μετακιόνια τέτταρα ὄντα τὰ] ϑϑπρὸς τὸ ἸΤανδροσείο Κόμονι ἐμ Με. 

οἱ. [Ξ33ΔΔΔΔ: 

8 πομφόλυγας τορνεύσαντι ἐς | τὰ καλύμματα Μικίον(ι) ἐγ Κολλυ: οἱ: ΕΡΕΙ 

86 πρίστει ἐς τὰ καλύμματα διαπρίσα ϑῖντι σφεκίσκον Ῥαιδίοι ἐγ Κολλυ: οἱ; ΠῚ 

40 ϑ8δτὸ τειχίον ἐνοικοδομέσαντι τὸ ἐργϑαστερίο, ἐπειδὲ “αι σελίδες ἐχσέχ θεσαν, Μικίονι ἐμ Με- 

λίτει : οἱ: ΠῚ! : 

τέ ἴκτοσι μισθομάτον ἀργυρίο κεφάλαι ξον : ΓΙ'ΔΔΔΔΗΙΗΙΙ : 

Γραφεῖ καλύμματα γράφσαντι : ΔΙ"! : ἐπὶ τὲν [ὀρ] οφὲν ἐπὶ τὰς σελίδας τὰς ὑπὲρ [τὸ] 

45 4 ἀγάλματος : ΕΕΕΕ : δραχ[μδν “ἐκασίὅτον -- -- -- 

οἿδ' ΟΙΑ, ΙΝ, 1, 331ὲ (Ρ. 39): {πιβίμ]αμη ΠΊαΥΠ οσΪβ ῬΘη ]Ἰοῖ, δὰ σαάϊοθθ δγοὶβ τη θυ] πα] 65. ασιιΐαπ), ιοα 51 1η1}15. ἘΈ]] 

Ῥαγίθπι [556 οοηϊοΐαβ, 

ὅ--οις [-- Ἰ 5-- Μ]ικίονι : - | 1 -- : κλίμακα [-- [ --- τέτταρας πίόδας: --- | ὅ ---Ἰ φύλακι : [--- 

Ἰ--- τηορνευτέι --- | 8 --- ἔδε ἐς τ -- -- 

28 ΟΙΑ.1, 324. Μ. 572 (α, 1) εἰ 573 (ε, 1. 11): {τασπιθηΐα “αΐϊπα 86 ΠΠΔΥΠΊΟΥΙ5Β Ῥδηζα] οὶ (α ὁ ἐς α δ), φαϊθιιβ εχ πὶ δοοθϑϑὶζ 

(7: ΟἸΔ,. ἹΝ, 1,321, 4, Ρ. 151), οἰυβάβπη πιοπυμηθηῖ δά αιοὰ {{{{|| 24---27 ρεογίππδγιηΐ ραῖβ ἀθχίοσα. 

Ῥτδθβοῖρα Παΐτβ ΠΟ Πυιπη ΠΕ 50186 ᾿ἰττεγὰθ -τὸς ϑοιπιαίδα βιιηΐ (6, 1), 45 δαὶ [ἐπὶ Διοκλέος ἄρχον]τος 

αατ [ἐπὶ Εὐκτέμονος ἄρχον]τος ϑ5.ρρ]εθῖβ, βίαθ δὰ ΟἹ]. 92, 4 --ς 409(8 56 δὰ ΟἹ], 93,1 ΞΞ 408,7 

Εἰϊξα]ατη ται! οσῖβ (οὔ, δὰ π, 26, 60]. 11, 4). ΠᾶΠῚ ΟἸΠΔ ΔΠΠῚΠῚ ΠΟΠ ᾿πίθγοδ αι 6 ΠῚ θὰ τ]ρσᾶγοπὶ ο55θ ἘΠΔΠρΡΑθ65 

γϑοῖθ ρειβρθχίβϑδαεί, πςοῦ {ΠΠΟῚΠῚΠῚ ΔΠΠΟΥΙΙΠῚ τρια 5 ἐπθυϊς αἰτὶ ἀοοίί οαγίαηϊ ; Ρυϊοσθπὶ  βαπασὶ οδ] οι] (λεγε, 

75, ἈΧΧΙΝ ρΡ. 389, οἵ. ΜίοβδοΙβ “έλεγι. ἡΖιέΐλμ, 1889. Ρ. 356 564.) οοπιτηεπάαπί, ροβίθγίοσεπι ρσδοίοσιης 

Κιτοθμοῦ, Ψηρεν (Ζεϊέγεοσλγιτέγι Σ Ὁ. 752), ΚΟΙΙ (}}εγνι. ἈΧΤΧ ρ, 358). ἀς οτάϊπε ἐτγαρτηθπίοσιιπη αἰάθ 

4116 Ἐοθετί ργο δ Ὀ}ΠΠ16Υ αἀἰϊδρυίαυϊε “ἤεγηι. ΟΝ ΝΙ ρΡ. 439 5644., ἀ.ΟΥΙΠῚ 5ῈΠΊΠηα ἴεγα δες εβί: 

ὅ᾽ ΘΟ 1 δ᾽ (ΟἹ, Τὰ Ξ 

(ρυγι. ν) 
ὩΣ ΤΟΙ Ω 60]; 1 5 ΠΟΙ ἢ Θ᾽ 0]. ΤΙ γος τ [7 ΘΟ1: ΠῚ 

ἔρεγε: ΝῈ ὙΠ) (ρινέ. ΝΠ) (ρενε ὙΠ ΝΠ {ρτνε ἯΙ. ΕΧ) 

Ὡ ΟΠ Ἃ αἱ ΟἹ, Τ|: 

- 

(ριγι, Χ) 

ὦ ς01..1 5[... τὸν τρ]άφοντα νεα[νίσ]κον “καὶ τὸν πρ]ο[σεστ]δτα “αὐ[τ]δι : Η[ΔΔ :...... ] ἐν Κολλυτόι 

δ “οικ[ὸν || τὸ ἔδος ; κ]αὶ τὲν ἄμαχσαν πλίὲν | ὃ τοῖν ἱεμιόν]οιν Ι'ΔΔΔΔ 

᾿Αγαθάν ἴΐορ ᾿Αλοπεκέσι) “οιἰκὸν τὸ τγύνα ὅίιον τὸ πρὸς τέι ἀμ]άχσει καὶ τ ϑ[ὸ ᾿εμιόνο ΗΡΔΔΔ 

ἐρνς τς ΡΥ τε Ἰν ἐκ! 19-- --- - 

᾿ ᾿ [τὸ ἔδος] 5Ξ'ρρ!. Ἐλοθεοσγί 

ὦ ςο], 1Π [καλύμματα ἐχσεργασ]) Ξαμέϊνοι. .Ἱνί. ..«...«ὐὖὐονν τὲν] | σελίδα τὲν [καμπύλεν, δυοῖν δ] 'ραχμαῖν 

δ [ἐκαστον τὸ κάλυμμ] α, ἔχς “ὀ[ν]τα΄ Μάν[ιδι ἐν Κολλυτ] δι “οικόντι ΔΙΕΕ 

τὰ καλύμματ]) ἴα ἐχσεργασαμίένοι ...... τε] δν σελίδα, ἐν αὐτοῖς ...-..-- 11 9 δυοῖν [δρ]α[χμαῖν 

10 “ἕκαστον τὸ] [| 19 κάλυ[μμα --- -- 

ἊΣ ΟΝ ΕΣ ΕΣ δ ΣΝ ος λαβόντοι ν] δυοῖν ἀνδροῖν᾽ Σοσίαι ᾿Αλοπϑεκέσι οἰκῶν: Ε : Σίνδρονι :Ε: 

5 τὲν  Γὀροφὲν κατιστᾶσιν. τὲν καμπὶδύλεν : σελίδα εἰς ἔδραν καὶ τὰ ὅς ἄλλας ἐπαγαγᾶσιν εἰς 

ἔδρα ἵν “κάστεν΄ Μάνιδι ἐν Κολλυτ δι οἰκῶντι : Ε : Κροίσοι : ἐν Σκαμϑβονιδὸν “οικῶντι : Ε : ᾽Αν- 

10 δρέαι [| ̓ θἐμ Μελίτει “οικόντι :Ε : ΤΤρέπο ᾿ἵντι ᾿Αγρυλέσι οἰκῶντι : Ε : Μέδο !!Ξι ἐμ Μελίτει “οικὄντι : 

Ε:  Ἀπολ ᾿λοδόροι ἐμ Μελίτει “οικόντ ἦι :Ε: 

15 Ἱκριόματα καθελῦσιν τὰ | 1" ἀπὸ τῶν κιόνον τῶν Ἕν τέι πρ]θοστάσει “ἐχς ἀνδράσιν 

20 Τεῦκ ρος ἐν Κυδαθεναίοι 'οικὸν ; Ε, | 18 Κέρδον ᾿Αξιοπείθος : Ε, Κροῖσ 1ϑος ἐν Σκαμβονιδᾶν : 

᾿οικὸν : Ε : ΠΙβθρέπον ᾿Αγρυλέσι “οικὸν : Ε : Κεφ ""!σόδορος :Ε : Σποδίας :Ε: 

κριόξσασι τοῖς ἐνκαυταῖς Ἔκ τὸ “"Πε]ντὸς ὉυὉπὸ τὲν ὀροφέν᾽ Μάνι 3Ξ:[δι ἐν Κ]όλλυτδι : 

“οικὄόντι : ΗΠ} : 

[4 
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λβῦς , ρος ἀναφορέσασιν ; ΤΤρέπο Ξὅ[ντι ᾿ΑἸγρυλέσι “οικᾶντι : ΕἼ: Μέδ ΞἸ[ο]ι. ἐμ Μελίτει : “οικᾶντι :Ε: 

κεφ "δίά]λαιον ᾿υποργοῖς : ΔΔΔΔΕΡΕΕ 3 ΠΠΠΠΓ: 

ΤΠρίσταις καθ᾽ ἐμέραν ἐρ ϑὐγαζομένοις, δυοῖν ἀνδροῖν “ϑἱεκκαίδεκα “ἐμερᾶν, δραχμὲς | ὅ3τὲς “εμέρας 

Ἑκάστες εκατ 33 ἐ]ροι" ΡῬαιδίοι ἐν Κολλυτδι “ο ϑ:[ιἰκᾶντι καὶ συνεργδι ΔΔΔΕΕ: 

π᾿ ϑϑρίσταις καθ᾽ ἐμέραν Ἕργαζο ϑόμένοις, τρίτες δοδεκεμέρο, κ᾿ δ᾽ῆ΄αλύμματα εἰς τὲν “οροφέν, “εἰ ϑϑπτὰ 

“ἐμερὸν δραχμὲν τές “εμ ϑϑέρας “εκάστες δυοῖν ἀνδροῖ ῦν: Ραιδίοι ἐν Κολλυτδι ᾿οικδ ἐἵντι καὶ συν- 

εργδι ΔΕΡΡΕΕ: 

κεφά ἔλαιον πρίσταις ΔΔΔΔΡΈ: 

ἙἝνκϑαυταῖς. τὸ κυμάτιον “νκέα[ν] ἅτι τὸ “πὶ τὸι ε«πιστυλίο[ι τ] 5 δι πΥ τς πεντό- 

βολον τὸν πό] δα “ἑκαστον" μισθοτὲς Δι[ίονυ)] σόδορος ἐμ Μελίτει “οικ[δν, Ἵ 48 εγγυετὲς Ἕρα- 

κλείδες [Ὃξἐθε) ὃν : ΔΔΔ: 

κεφάλαιον Ἑνκαυτί[αῖς] [] ὃ ΔΔΔ : 

Χρυσοχόοις. χάλχας χίρυσ) δ'όσαντι προσαπέδομεν τὸ [[Ὃφ] δξειλόμενον τές προτέρας [πρυ] - 
ϑϑτανείας τὲς ᾿Οινείδος" Σ[ισύ] δίφοι ἐμ Μελίτει “οικόντίι ...]| 

ὅδ κεφάλαιον χρυσοχόοις : [... : 

Μ] δδισθοί. ἀρχιτέκτονι ᾿Αρχ[ιλόχ] δῖοι ᾿Αγρυλέθεν : ΔΔΔΙΈΕ : ὋὉ[πογρ] ϑϑαμματεῖ ΤΤυργίονι : 

ΔΔΔΙΠΙΗ: 
κεφ] ϑάλαιον μισθὸ ΡΔΙΠΈΡΕΙΠΙ : 

Σύ[μπα] θῦντος ἀναλόματος κεφάλαζ[ιον])] | δ᾽ ΧΒΗΗΡΔΔΔΔΙΙΝΓ" 

δΣ Ἐπὶ τὲς Λεοντίδος ᾿εβ[δόμες] [ ἔδπρυτανευόσες:-: 
Λέμμα [παρὰ τὶ ϑαμιδν τὲς θεδ, π[α)]ρὰ ᾿Αρ[εσαίχμ, 550] ̓ Αγρυλέθεν [καὶ συναρχόντο] ὃν ΧΧΧΧΗΗΗΓΡΕΙ" 

᾿Ἀνάλομα. 

Ὀνέμ!9]α]τα κε -- --- -- 

25 λ[εκάνας] ἈΠΑΠρΡαθο5 

-- -- --ἰἬ,σ:.... 

Τέκτί[ονι καθ᾽ ἱεμέραν ἐργα] Ξζομένοι μί. .... «ον ν νος τ] ϑρίτε[ς] δοδείκεμέρο, ..... ὀβο] 'λὸς τί[ξς] 

“εμἰέρας “εκάστες ε] ὑπτὰ “εἰ[μ]ερδίν΄......... ᾿Αλοπὶ ϑεκέσι “οικ[δντι.. 

παῖς καλ) ὐμνα σις πε. τόκος, “ἁ πὶ δροσεμισθίόσαμεν, δυοῖν δραχ) ϑμαῖν “ἐκαίστίον τὸ 

“οπαῖον, τε] ττάρον οἰπαίον᾽ Μάνιδι εν Κ] ᾿Ἰολλυτδι Ἵοικᾶντι : ΠΈΕΡΕ: 

τὸ Κυ]} Ἱξμάτιον περ[ικολλέσαντι ᾿ὰ π] ̓ Ξβροσεμισθόσίαμεν, δυοῖν δραχ)] “μαῖν “ἐκαστίον τὸ Ὃπαῖον, 

“ο] ϑπαῖα ἔχς᾽ ΜΜάν[ιδι ἐν Κολλυτδι] [ 1δ'οικὄντι : ΔΕΙΕ: 

τὸ κυμάτιον: πε] ̓ ρικολλέσαν[τι “ἁ προσεμισθ) ἰδόσαμεν, δυοῖϊν δραχμαῖν ἑκα] ιθστον τὸ πα[ϊον, 

ὋὍπαϊα ἔχς" Κ] Ξθροίσοι : ΔΙίΕ]Ε : 

κ[εφάλαιον τεκτο]) “'νικὸ : [ΞΕΕ}Π] : 

[Ὑποργοῖς καθ᾽ “εἸ]βϑξμέραν “εργ[αζομένοις τὲν τ] [Ξβροχιλείαν [...-..-ὕ- «Ὁ Ὁ νος ΚΊ] Ξεκροπίο 

ιν, φέρ δου Κ]| 55 εκ ροπικαι ες τ τος νιν τας μβδίνας συνθεῖ νι ψγὶ.ς ἰΞσασιν ἐν τι 
ἰστοᾶιἢ “επτὰ ἀνὸδ] ξδϑράσιν δραχμ[ὲν τὲς “εμέρας᾽ Κό] ἕϑνονι Ε : ᾿ΑἈπολλ[οδόροι : Ε : ΤΠρέπον) ὅὅτι : 

ΕΡΜΕσΟΙ ΣΝ πτυχῶν τος Ε;] δ᾿) λαμιμάνοι με νος νύν, Ρ᾿: 

“κ] ϑΞξρία καθελδίσι καὶ ἀποκομίσα) ὥὅσι απὸ τὸ το[ίχο τὸ πρὸς βορξέἐ) ἴο, 'αφ᾽ ον τὰ ζίδια 

ἐγομφόθε, ἐχς] || 5 ἀνδράσι" ΤΠΙ[ρέποντι : }}} : Μέδοι : "}} : ᾽Α] ϑθπολλοδό{ροι : Π}} : τ τ-- --- ΠΠ}, ---Ἰ ϑΤαίοι : 

Η}}[: το τ 1 ϑ'οτε -- --- ἰὅἌὅμὸ -- --[ν -- -- 

32 [καὶ ἀποκομίσα]σι εἰ 34 [ἐγομφόθεσαν) 5ιρρ!. Ἐοῦοτι 

[τὸν τὸ δ]όρυ ἱέχοντα [5]Δ΄᾿ 

Φυρόμα Ξξ[χος ΚἸ]εφισιεὺς τὸν νεανίσκο “ἵν τὸϊν παρὰ τὸν θόρακα Ρ̓Δ᾿ 

ΤΠΤρὰχ 'ἰσίας] ἐμ Μελίτει “οικὸν τὸν ᾿Ἰίππο]ν καὶ τὸν “οπισθοφανξ τὸν πα]ρακρόοντα ΗΔΔ᾽᾿ 

᾿Αντιφάν ἴες Ἔκ] Κεραμέον τὸ ἄρμα καὶ τὶ ϑίὸν νε]ανίσκον καὶ τὸ ἵππο τὸ | ϑ[ζευγΙνυμένο ΗΠΗΔΛΔΔΔ'᾿ 

Φυρόμαχ [ος Κε]φισιεὺς τὸν “ἄγοντα τὸ Γν “ἵππον Ρ̓)Δ : 

Μυννίον ᾿Αγρυλξ 13[σ]] ᾿οἰκὸν τὸν “ἵππον καὶ τὸν | 13 [ἀ]νδρα τὸν ᾿'επικρόοντα᾽ καὶ | εἰ [τὲ]ν στέλεν 

ὕστερον προσέθ "[εκε] : ΗΔΔΙΡΈΡ᾽ 

Σὄκλος ᾿Αλοπεκξ [5[σι] ᾿οικὸν τὸν τὸν χαλινὸν “ἕ Εἴχο]ντα Ρ̓Δ : 
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Φυρόμαχος Κεφισιε 1ϑ[ὺς] τὸν “ἄνδρα τὸν “επὶ τές βα ᾿"κτ]ερίας εἰστεκότα, τὸν παρὰ [ 39 [τὸϊν 

βομόν ΒΔ: 

Ἵασος Κολλυτε "1[ὑς] τὲγ γυναῖκα ἐι ἐ παῖς προσ "Ξπέϊπτοκε ΕΙΔΔΔ΄ 

κεφάλαιον α “ϑ[γα]λματοποικὸ ΧΧΧΗΗΗΔΠ᾿ 

Λε [μμ]α ΧΧΧ(ΙΧῚΗΗΗΡΕΙ : 
“Ανάλομα τὸ α")ὐτ]όν. 

Ἑπὶ τὲς Πανὸδι [2 [ονίϊδος ὀγδόες πρυτανευούσ 57[ες.] 

Λέμματα παρὰ ταμιὸν τές [ 38 [θε]ϊδῦ, ᾿Αρεσαίχμο ᾿Αγρυλέθεν κ 33Ξ[αἱ συναρχόντον 

ΧΗΗΔΔΔΙΈΡΗ ἬἜΓΡΙ- 

“ΑἸναλόματα᾽ 

Ὃνέματα᾽ σὰ ""νί]δες δύο, ες ἂς τὸν λόγον “α "":[ν]αγράφο[μ]εν, δραχμές “εκατέ ἤθ[ρα]ν ΒΕ 

κεφάλαιον Ὃνεμάτον [| Ἵ[ἘἘ]᾿ 

Λιθοργικδ᾽ ῥαβδόσεος τὸν | ῬΙκιϊόνον τὸν πρὸς ἔο, τῶν κατὰ τ "δ ὸ)ν βομόν΄ 

(ΠῚ τὸν τρίτον “απὸ τὸ β "1Πομ]ὸ τὲς Διόνες" ᾿Αμεινιάδες |: "5 [ἐν Κ]οίλε(ι) “οικὸν ΔΙΡΈΡΕΕ, “Α[]σχ 39 ἱνεῖς: 

ΔΙΈΕΕ, Λυσανίας ΔΙΡΈΕΕ, Σ᾿ Ο[ομέϊνης ᾿Αμεινιάδο : ΔΙΈΕΕ : Τι ἩΓμοκ]ράτες : ΔΙΈΡΕ: 

((Ν) τὸν “εχόμεν [ον “εχσ]ές᾽ Σιμίας ᾿Αλοπεκέσι ““οικον ΔΊΡΕΕ, Κέρδσν : ΔΕΗΙΠΠ : Σίν [δρον 

Σιμ]ίο : ΔΕΡΠΠΠ!, Σοκλέὲς “Αχ  σιοπείθ]ος ΔΕΡΙΠΠ], Σαννίον Σι “θ[μί]ο ΔΕ[ΗΙΠ]Π, ἙἘπιείκες 
[Σ]ιμίο : Δ ΕΗ}, Σόσανδρος Σιμίο ΔΕΕΙΠΠ" 

() 48[τὸ]ν “εχόμενον ἐχσές΄ [[ἸΟνέσι 3ϑ[μος] Νικοστρ[ά]το : ΔΙΡΈ[ΠΠ), ὐδο δύ[χσο]ς ᾿Αλοπεκέσι “ο[τκδ]ν 

ΔΙΡΉΙ “||, Κλ]έον : ΔΙΠΉΠΙ, Σίμ[ον “Αγ)ρυλέ ὅΞ[σι “Ἰοικὸν : ΔΙΠΉΠΙ, [Αν]τίδοτος | 53[Γλαύ]κο : 

ΔΙΠΉΙΙ, Ἑ[ὑδι]κος : ΔΙΠΉΙ 5Π|: 
(ὙΠ τὸν | ἱεχόμενον [[εχ]σές : Θευγ “"[ένες] ΤΤειραιεύ[ς ΔΙΊ, Κ[ε]φισογέ ὅθίνες Π]ειραιεύς [ΔΠ, Τ]εῦ- 

κρος ἐν |: δ᾽ [Κυδα]θηναίοι [ἰοιϊκὸν : ΔΙ᾽ : Κεφι “δ[σόδο)])ρος ἐΐν Σκαμβ]ονιδὸν οι ὅ9[κδν:}] ΔΠ: 

Νικόίστρα]τος : ΔΙ, Θευγε “ῬΠ[ίτον] Πειραι[εὐΪς : ΔΙΠ᾿ 

τὸς ὀρθοσ δι[τάτ]ας καταχίσδ)ντι τὸ παρὰ τὸ ξῖν θ]υεχδ βομόϊ[ν᾽] ἸΤολυκλές Λακι ββ[άδεϊ]ς : 

ΔΔΔΠ’ 

ῥα[β]δόσεος τὸν κιόήνον τ]ὸν πρὸς ἔο, τὸν κατὰ τὸν β "ομόν 1 

(() τὸν πρὸς τὸ βωμᾶ τές Διό θύίνες: Λ]άοσσος ᾿Αλοπεκέθεν ΔΔ, Φ δηίλο)]ν “Ερχι[ε]ύς ΔΔ : ΤΠαρ- 

μένον Λ δδ[αόσὶσο ΔΔ, Καρίον Λαόσσο: ΔΔ : Ἵ ϑϑκαρος Δ]Δ’ 

(ΠΠ τὸν ἱεχόμενον [ἐΪχσέ ἴ0[ς : Φάλ]ακρος ΤΤ]αιανιεύς :ΔΔ : Φιλ Π|όστρ]ατος ΤΤαϊανιε. ΔΔ, Θ[αἹ]ργέλ ἥ[τος 

Φ]αλάκρο [Δ]Δ, Φιλδρίγο]ς Φαλ ᾿Ῥάκρ]ο : ΔΔ, Γέρυ[ς] Φαλάκρ[ο:] ΔΔ: 

(ΠΠὴ τὸν | 14[-εχ]όμενον [ἐϊχσές ᾿Αμ[ει)νιάδε 75[ς ἐ]ν Κοί[λ]ε[ι οἰϊκὸν : ΔΔΊ[: ΑἸἰσχίνε ἴ6[ς Δ]Δ. Λυσα- 

[νίας Δ]Δ, Σομένες Ἂμ Τειϊνιάδίο ΔΔ, ΤἸιμοκ[ρ]άτες : ΔΔ : 

((Υ) τὸ ἴδ[ν “Ἰεχόίμεν]ον ἐχσές᾽ Σιμίας ᾿Αλ 1ϑ[οπ]εκέσι “οικὸν ΔΕΡΡΕΙΙ, Κέρδι ϑ0[ον] ΔΕΡΕΡΕΕΙΙ, Σίνδροί[ν] 

Σιμίο : ΔΕ[ΕΊΒΙΕΕ]Ι, Σοκλές ᾿Αχσ[ιοπ]είθος [ΔΕ ΞΕΡΕΊ, Σαννίον Σι[μίο] ΔΕΡΗΙΗΙ, “88Επιε]ίκες 
Σιμίο [ΔΕΡΊΕΕ[!, Σόσα δίνδρο)]ς : ΔΕΡΡΕΙ͂ : 

(Ν) τίὸν “εἸχό[μενον || 85 ἐχσές ] “Ονέσιμ[ος Νικοστράτ 8Ὅο ΔΕΡΕΊΕΙΠΓ, Ε]ύ[δοχσος Αλοπεκ ὅϊέσι “οἰκ]ὸν 
Δ ΕΞ ΘΕ: 

Π [Κεροπλάσταις τὰ παρα] ἰδείγματα πλάττοσι τὸν χαλκξὃν τῶν ἽἼε]ις τὰ καλύμματα᾽ Νεσββεῖ 

ἐμ Μελίτει “οικὄόντι : ΠΈΡΕ΄ 

“ἕτερον παράδειγμα πλάσαν ὕτι, τὲν ἄκανθαν ἵεις τὰ καλύμ ὕματα: ᾿Αγαθάνορ ᾿Αλοπεκέσι Ὃ ἴικὸν ΠΈΡΕ᾽ 

κεφάλαιον κεροπλ ϑάσταις : ΔῈ 

Μισθοί: ἀρχιτέκτ)ονι ᾿Αρχιλόχοι ᾿Αγρυλέθεν ΔΔΙΙΟΔΙΈ, “υπογραμματεῖ ΤΤυργίον Πι Ὁτίρ]υ- 

νεῖ: ΔΔΔ 

κεφάλαιον μι 12σθ ΒΙΔΙΡ᾽ 

Ἐνκαυτέι τὸ κυμάτι "ον ἐνκέαντι τὸ 'επὶ τῶι Ἑπιῖ,Ἴστυλίοι τῦι Ἑντός, πεντόβο λον τὸν 

πόδα “έκαστον, πόδας | 1[““εκατὸν δεκατρές᾽ μισθοτέι [ ̓ Ἰπροσ'απέδομεν πρὸς “δι πρὸ ἴϑτερον εἶχε, 

Διονυσοδόροι ἐμ | 19 Μελίτει “οικόντι, εγγυετὲ ἧς “Ερακλείδες Ὀξθεν, ΔΔΔΔΕΕΣΊΕΕΙ: 

κεφάλαιον ἱενκαυτέι : ΔΔ ΞΖΔΔΕΡΕΕΙ: 

Λέμμα : ΧΗΗΔΔΔΙἪΈΡΕΕ 93}}: 

᾿Ανάλομα τὸ “αυτό:: 



τοϑ 

(28) 
3 

80 

85 

40 

45 

580 

8ὅ 

ΑΕΠΘΕΞ ΜΙΝΕΕΥΝΔῈ ΡΟΙΙΑΌΙΒ 28 

πὶ τε δες Αἰγείδος (ριγι. 1Χ.) 

Λέμματα παρὰ ταὶ Ῥμιδν τὲς θεῦδ, παρὰ ᾿Αρεσαίχμο | 35 ᾿Αγρυλέθεν καὶ συναρχόντον [ 

Τ᾽ Χ ΒΗ ὦ ΟΝ 
εις ἱερὰ με Ξϑἰτ]ὰ τὸν δεμι[ορ]γᾶν᾽ “ἱένει καὶ ν "9! ἐ]αι “εις θυσίαν τέι ᾿Αθεναία 50 [1] ΕΕΕΗΠ " 

᾿Αναλόματα᾽ 

ὋὉνέμα[τ] 51 α΄ χάρται ἑονέθεσαν δύο, ες ἰ 33 ἂ(ς) τὰ ἀντίγραφα “ενεγράφσαμ᾽ 3ϑεν ΕΕ]Π}" 

σανίδες τέτταρες ΒΕ ἯΕΕ" 

χρυσίον “εονέθε εις τὰς [| δ χάλκας, πέταλα ΗΡ̓ΔΙΠΊ, δραχμέ ϑῦς “ἐκαστον τὸ πέταλον, παρ᾽ 

᾿Αδ ϑήόνιδος ἐμ Μελίτει “οικῦντο ὃς : ΗΡΔΙΈ- 

μόλυβδος Ἑονέθε, [δύ] ὅϑο ταλάντο, “εις πρόσθεσιϊν τὸ] [ἢν Ζοιδίον, παρὰ Σοστράτίο ἐμ 

Μ] ελίτει ᾿οικῦντος : Δ: 

χρυσ[ὀς, π] Ξετάλο δύο, “εονέθε χρυσδ[σαι] | 3 τὸ ὀφθαλμὸ τὸ κίονος, παρ᾽ [᾿Αδ] βόνιδος ἐμ 

Μελίτει “οιἰκδίντ])ο ὥς ΒΕ 

κεφάλαιον Ὃνεμάτον ΗΡ' Ὁ ΔΙΔΙΔΙΠΈΡΕΕΙ : 

Λιθοργικδ' ῥαβδό!ἴσεος τὸν κιόνον τὸν πρὸϊς] ἔο, τ ϑὃν παρὰ τὸν βομόν᾽" 

() τὸν [πρὸ]ς τὸ | “βομδὸ τὲἔς Διόνες: Λάοίσσος] ᾿Αλ[ο]  ῦπε: Φίλον Ἑρχιεύς, Π[αρμ]έν[ον] ᾿ 

Ὁ] Λαόσσο, Καρίον Λαό[σσο, Ἵκαρ] ὅϑος ΗΔ΄᾿ 

(1) τὸν “εχόμενο[ν ἑεχσές, τΊ “ϑδὸν δεύτερον: Φάλα[ίκρος ΤΤαιαν) “ιεύς, Φιλόστρίατος ΤΤαιανεύ] ὅς, 

Θαρ(γ)έλιος [Φαλάκρο, Γέρυς Φ] “θαλάκρο : Η[Δ΄ (οχοϊαῖδβε αἱάδιας Φιλδργος Φαλάκρο ") 

(1Π) τὸν “εχόμενον ἐχο] “δὲς " ᾿Αμειν[ι]άδ[ες ἐν Κοίλε(ι) οἰκδ)] ὅϑν, Λυσα[νί]ας, Σομέν[ες ᾿Αμεινιά] ὅϑδο, 

Αἰσχ[ίν]ες, Τιμο[κράτες ΗΔ΄ 

(Νὴ τ] βθὸν “ε[χόμ]ενον ἐχσίες  Σιμίας ᾿Α] δ΄λοπίε. Ἵοικὸν, Κέρ[δον, Σίνδρον,] | 53 Σοίκλε]ς, Σαννίοϊν, 

Ἑπιείκες, Σ] δϑό[σα]νδρος ΕἸΔ᾿ 

(ΝὩ) τίὸν “ἐκτον κίον] δα [ἀπ]ὸ τὸ βομδ τίες Διόνες" Θευγ] βϑέ[ν]ες ΤΠειραι: Κ[εφισογένες ΤΤε] ὅϑι[ρα]ι: 

Τεῦκρος [ἐν Κυδαθε. οικ..] [ δ᾽ Κεφισόδορος, [Νικόστρατος, Θ)] δϑευγείτον ΤΤειρ. [ΗΔ " 

κεφάλαιον [ 59 λ]ιθοργικὸ [Ρ᾽ 

Χάλκαϊ[ς ἐργασαμ)] Ἰθένοις: Νεσ[ε]ὶ ἐμ Μελι: Ἰοικὸν. μ] 1ταν : ΔΕΕΕΕ, Σοτέλες ἊΑ........ Ι ΞΞ μίαν 
ΔΡΡΕΕ : Ἑυμελί[δες] ἐν Σκ[ἴϑαμ. “οἰκ: ΔΕΕΕΕ, Φίλι[ος] ἐν Σκαμ3βο: ικ. ΔΕΕΕΕ, ᾿Αγόρανδρος ἐν 

Ἰόκολλυ: ικ: μίαν : ΔΕΡΕΡΕ᾽ 

χάλκα ἴὸς ἐργασαμένοι ἔχς᾽ Μάνιδι ἐν | ἽΤ[Κολλυτῶι] οι. ΕΔΔΔΔΕΕΕΡΕ᾽ 

χάλκ8[ας ἐργασαμ]ένοι “ένδεκα᾽ Στ Τ......... ἐν ΚολΊλυ: “οικὸντ δἰ ΗἩΡΈΡΕΕ " 
χάλκεν “]εργασαμ]έ δνοι μίαν᾽.......... Ἰτίοι : ΔΕΡΕΙΒΞ[Ε’ 
χάλκας “ργασαμ]ένοι τρέ 53[ς΄. «. τς. Ὁ Ὁ νννος ΔΔΊΔΔΕΕ: 

τὸ [8 -- --- - ένοι. [] 88 -- --- -- 

Ἵ 1.1 1{Ὲππὶ τὲς Ἐρεχθεί]δος : δεκάτε 2[|ς πρυτανευόσεϊς: 
Λέμματα"! 

δ ϑ[ἐς τὰ ᾿ἱερὰ μετὰ τὸ)ν δεμιοργ δν ......««ὐὐ νον Ἱνᾶς ἢ ἡπεοιο τ νυ ον τς ἡ: ""ς, ἸΠολυκιλὲ ὃς --- --- 

αἱ ςο}.1 (Νὴ ᾿[τὸν ἱεχό]μενον ἱε[χσές Σιμ[Ξίας “Αλοπεκ]έσι “οικὸν {ΠἘΠΓῚ, Κ ϑέρδον ΓΈΡΙ,] Σίνδρον Σιμί[ο ΓῈ Ἧ, 

5 Σοκλές] ᾿Αχσιοπείθος ΓΉΓΕΙ, | ὅΣαννίον Σι]μ(ί)ο : ΠΈΡΙ, “Ἐπιγένε ὅ[ς Σιμίο ΠΈ]ΕΙ, Σόσανδρος ΓΈΕ" 

(Νὴ τι[ὸν “ἐκτον] κίονα ἀπὸ τὸ βομᾶ τ ϑ[ες Διόνε)]ς" Θευγένες Πειραιε ϑὲ ὑς ΠΈΡΕ, Κεφισογένες 

10 Πειρα ᾿θ[κεύς ΠΈΪ]ΕΕΙΙ, Τεῦκρος ἐν Κυδαθ ""[εναΐοι] οἰκῶν : ΠΈΡΕΗΙΙ, Κεφισόδ 'Ξίορος ἐν ΣΊκαμ- 

βονιδὸν “οικὸν | 15 {ΠΈΡΕ]], Νικ)]όστρατος : ΠΈΕΕΙΙ, Θε ᾿ υγείτον Πειραιεύίς ΓΈΡΕΙ] " 

5 ἙἘπιγένες εἴτοῦ ἰαρίοϊάαθ θβϑ58ὲ υἱάθίαγ ργὸ ὋἝπιείκες. 

7 οοἱ. 1 1 Ἴασος [Κολλυτεὺς --- -- Τραχσίας ἐ Ξξμ Με. οἰ. --’ τα ὅδ : Διοίκλες --τ -α ᾽ΑἹ 'γαθάϊνορ ᾿Άλοπε. 

5 οἱ. -- --| |ὅ ΤῊΝ [---Ξ -- ᾿Αντι) ὑφάν[ες -- -- -- 

ἃ «οἱ, ΤΠ 9χ --- --- || 1θανσί--- --- τῶι ΤΠ "!αλλ[αδίοι) ΗΔΔ. 

ΤΤραχσίας ἐμ Με] ᾿᾿Ξξλίτει [οικὸν τὸν νεανίσκον 9) | τὸν τὸς -- -- -- 

ἐ (0]. 11 εχίγ, 3{--- ---]λευκο. τεῖὶ [3 --τ- τ -- χάλ]κας ὃ ἔχς κ| αἱ το τοι --α ὀϊβολ: 'εκα δίστ το το τεῖος Ὅικ: ΔΔ 1. - 

-- -- σ]αντι τ --- -- -τχϑ- -- - τ |"- -τ'ὸἮ τ τ οί! 19. τ΄ - - (ἑϊ ἢαἰ5) 

Ϊ 
' 

| 
υ 



ΑΕΘΕΒ ΜΙΝΕΈΕΝΔΕ ΡΟΙΙΔΌΙΒ 28----32 {6} 

Ἐταρπιθηζαπὶ ὦ, ἃ ἹΚΊΤΟΒΠΟΙΠΟ βερίίϊπηαθ ργγίαπίαθ ἐγ θαςιιπη οἱ ροϑὲ οο], ὦ 1 οἱ ΤΠῈ| οο]οσδίιπι, δά 

ἃ δοἰ πιὰ πὶ ρεγίδηϊαμη βρθοίατο Εγηθϑίιβ ΕΑ γϊοῖα5. ρυ Δ ὈΙ] τ6γ πᾶς οΟ]]ορὶῖ, ατιοά, οὰπὶ ῥυϊογοπη οΟ] απ] πα πὴ ἴῃ 

μος γαρῃηθηΐο πηθιηογδίαπι ατιαγίατη 6556. ποιηΐϊπα ορογαχγαμη οβίθηάδηί, «αϊπία οοἸαπηπα π᾿ Πᾶς ταϊϊοπιιπὶ ραγίο 

Οπληΐηο ἀδοϑῖ, αἰσιΐ ἰάθη ἷἴπ ποπᾶπὶ ρῥγίαπίαπιη οααϊί, οἰπὶ Οοίδιιαθ ῥτγγίδηϊαθ σαϊίοποθ δά οιποίαθ. 56 Χ 

ΘΟ] πληὰ5. Ροτ Ϊϊποδηΐ, ἰΐδαιθ οοίδιια ᾿χγίαπῖα οο πη ηα Παϊηία. ΔΌ5ο]ία 6556 υἱάθίιγ, αὖ οἱ ποήϊιθ ἴπ ΠΟΠδΟ 

πραθ ἴθ ἀδοίπηδθ ρτγγίαηϊαθ ταιοηῖθιιβ Ἰοοβ δἱξ σο]ϊοίβ, αἰάθίαγ ἰρίτασ {ταρτηθπίιμη ὦΓ]ἢ δ οΟ]υΠηΠ85 

ΕΧίχο 85 ΡΟΥΓ[Πι11556, 

2Θ ΟΙΔ, 1, 323: [ταρτηθηζιπιὶ ΠΠΔΥΠΊΟΥΪ5 Ῥδηίθ] οὶ, δἰ αβάθπι τηοπαμηθπίὶ ραγίϊοια, ἴπ ατιὰ βίαι ματα πὶ οἵ ΠΠΔΓΠΊΟΓΔΓΙΟΥΓΗ 

90 ΟΙΑ. 

15 

20 

ΠΟΙ πα Πιΐγο πιοάο τηϊχία Δρρδγϑηΐ, 

1.-- - ελο -- Ί 3|--- --- Νικό]στρατί[ος ὃ --- | 8 -- ---Ἰς, ΠΈΠΠ], Διοκλ[ξς} --- | 4 -- --Ἰος ΔΙΙ, Μίκον ΓῚ --- 

ὅ-- - ὌΎΡΡΕ, ᾿Αντιφάνες [-- [8 -- --- Μυννί]ον᾽ Π, ΤΤραχσίας : [--- | 1--- -- Ἴασος" ΚΊ]ολλυ. Δ, 

Ἄριστί--- | 8-- --- Λά]οσσος : ΠΠ, Ἴασί[ος --- | 3 -- --- Σ]τράτον Δ, -“--- || 19 --- --- κίονι} --- --- -- 

1, 829: {Γδριηθηίι πὶ ΤΠΔΥΠΊΟΥΙ5 Ῥϑηία]ϊοὶ, δὰ σαβοϊαπάδβ ραγίοβ δε ϊ5 Ῥο δῖ σιδε ἱποθπάϊο οοπϑυτηρίαθ οσαπὶ 

βρθοΐδηβ. δηῆπιιβ εβὲ ΟἹ. οὔ, 2 --ϑε. 395(4. 

[-- -- ἐπὶ [Δ] [οφάντο] ἄρχοίντος ἐπὶ τῆς -- --- τΞρ][τηι τῆ]ς πρυταϊίνέας -- --- || τ] [τε 

ν]εὼ τὰ κεκα[υμένα -- -- ψ[ξη)φισαμένης τῆς β[ολῆς -- --- || ὅ..] ἐγ Κολλ. οἰκῶ. ΔΔΙ--- -- 

τετάρτηι3] τῆς πρυτ θαν]έας τὸ ἐργαστήίριον (πε] τὸ ἐργαστηρίο) --- --- Δ] Ἰρωπίδης ἐμ Μελί. οἰ[κῶ. 

- -- πέμπ]τηι: τῆ] ὃς πρυτανέας μισθώμ(ατα --- --- Θρ] ϑασωνίδηι Κικυννεῖ --- --- [|᾿ϑναίος τὸς ἐπὶ 

τῶν τοί[χων -- --ἸΠς κατὰ τὸ ΤΠανδροσεῖοϊν -- --δρα] ᾿ξΖχμῶὼν ἕκαστον μισθω.ο -- -- 

19 {ΠἸΔΕΡΕΙΠΠ: ἑβδόμηι τῆ[ς πρυτανέας --- --- | ΤΠ, .ος τὸς καινὸς ἐξεργ[α]ζ[ομένωι --- ---δὶ 

15 ραχμ]ῶν τὴν εἰκοσίπο[δα --- --- |ἰ 16... 1ΔΙΊΙ. ἐς τὴν λλειτ[--- --- [1ὖς ᾿ς πα]ρὰ Σατύρας ἐς 

[Σκαμβωνιδῶν οἰἶκ. --- [ 18. Ὁ νννννς ἹῈ ἐξ. τὸς ὑχείτος: --ς- }} 29. τους“. 1Ε΄ πάλιμ --- -- | 

ΣΟ Π στ-- -- -- 

6 Δρωπίδης ΜΝ ΊαΑπιοιν τς “Ἴεγηι, ΚΧΤΙ ρΡ. το95: Κρωπίδης ἸΚΟΘΙΪοΓ [17 Ἰερὶε εἰ βαρρίθαῖς ὙΝ Τάτιον 

1014, Ρ. 1το93 

531 ΙΘΙπ5. 1, 977: ἰαῦυϊα πιαγηηοῦθα ταρογία ἴῃ ἴηβαΐα Οδγραίμο. {ἰ{π]ι5 δχαγαίῃβ υἱάδθίασ ραι}]ο ροβὲ Ραρπδὴ δρυά 

ϑι 

10 

95 

40 

Οπϊάμππι οοτηϊηΐββατη ΟἹ, 96, 3 Ξξ 394. 

[Ἔδοξεν τῆι βο]λῆι καὶ τῶι δή Ἱμωι, ... οἷς ἐπ]ρυτάνευε, Τεί "[σίας ἐγραμμά]τευε, ᾿Αθηνόδω [ρος 

ἐπεστάτ]ε, Κτησίας εἶπε [ν᾽ ᾿Αγήσαρχον] Καρπάθιον καὶ ᾿Πὶ τὸς παῖδας κ]αὶ τὸ Ἐτεοκαρ᾽ ][ παθίων 

κοιν]ὸν γράψαι εὐερ ϑἰγέτας ᾿Αθηναίων, ὅτι ἔδοσαϊ[ν  ϑτὴν κυπάριτ]τον ἐπὶ τὸν νε[ὼ [1ῦν 

τῆς ᾿Αθηναίϊας τῆς ᾿Αθηνῶμ μ",ίεδεόσης, καὶ] ἐᾶν τὸ Ἐτεοκαρ ᾿"[παθίων κοινὸϊν [αἸὐτο- 

νόμος καὶ ----- - 

ϑε[γράψαι δὲ τ]αῦτα ἐν στήληι [λ ϑιθίνηι ἐμ π]όληι καὶ ἐγ Καρ[π,"βάθωι ἐν τῶ]ι ἱερῶι τὸ ᾿Απόλ- 

λίω δῖνος, ὅπερ] ἐτμήθη ἡ κυπάριτίτ 38ος" ᾿Αγήσα]ρχον δὲ τ[ὴ]ν Λιν[δίω 3ϑν πόλιν αἰ]τήσεν ᾿Αθη- 

ναίοίις || 9 καθιστάϊναι τὴγ κυπάριτίτο “Ἰν]. 

92 ΟΙΔΑ. Π| 733: οχοσζάϊιμη οδίδ!ορί σοῦπὶ βδογαγαπι ἴῃ δοάθ Μίπογιαθ Ῥο]ίδα 5 βογιδίασιπι ἤοπ ἀπίς ΟἹ], 118, 3 (306,5) 

" 

οοπίςοί : 

ΘΑρχαῖος νεώ [«]. | 

Ἰἀσπιδίσκιον χρυσοῦν ἀπηρτημέ] ϑνονῦ ἀπὸ τῆς πία]ρα[στάδοκς]. 

[-... ἀργ]ϑυρᾶ πρὸς τῆι παρί[αστάδι, ἣν ..... 11} 19 ἀνέθηκεν. 

τύπος ἀργυροῦς πρὸς τ] [11ῆι παραστάδι, [δ]ν ΒΙ. ...... ἀνέθη] 'Ξκε[ν]. 

ἐ[ν] τῆι [φ]άτνηι (φιάλαι .. .] ἀρ] 1"γυραῖ. 

ἕτεραι φιάλίαι... αν.ροκ....]} "᾿ τῶν [1Ἰερῶν ἀργυραῖ. 

[ἀσπὶς ἐπίχρ] 'δυσος, ἣν ᾿Ιφικράτης [ἀνέθηκεν)]. 

ἰφιά] ὅλαι ὄπισθεν τῆς θύ({ρας .. ..... 11 Π δεξιᾶς εἰσιόντι. 

φιάλη ἀργυρᾶ ἐμ] [| πλαισίωι. 

πρὸς τῶι ὑπίερτοναίω!) [ ̓Ιϑφιάλιοίν μ]ικρὸν ἀργ[υροῦν]. 

[πρὸς] | 3“ παραστά[δ)ι τῆι ἀρισ[ί[τερᾶς (εἰσ)ιόν τι] | 3 ἕτερον φιάλιον. 

5 (ἰ{,.33 ργαεῦεξ., ΑΝΡΟΚ.....; 4υϊηία Ἰἰζίογα ἰα8ί6 ΚΟΟΒ]Θτο ““διΐθθ86 ροΐοϑὲ Τ᾽ τ6] Ὑ τοὶ Ψ οὶ Φ᾽", 



6 10] ΔΈΒΘΕΒ ΜΙΝΕΚΝΑΕ ῬΡΟΙΙΑΘΌΙΒ 32--ς34 

1: πρὸς [τῆι παραστά] Ξξδι τῆ[ι δ]εξιᾶ[ς] εἰσιόν[τι μικρὰν φι] Ξβάλη ἀρ[γ]υρ[ἃ ἐπ]ίχρυ[σος, ἣν 

οἱ διαιτ] Ξηταὶ [ἀνέθεσαν]. (εἴ, δὰ ς, 26, 25.) 

5358 ΟἿΑ. ΤΠ. 735: [τἈρτηθη[ πὶ ΠΙΔΙΓΠΊΟΓ5 Ῥδηζο] οὶ Ραγίθηλ εἰιβάθηη οδίαϊορὶ οΟΠ ΠΟΘ Π5, ἈΠΑσΙΥΡΗΪ ἢ. 3 ΠΊΘΠΙΪΟΠ 6 πὶ Ρᾶ6πῈ 

ΟὈΪ]:ἐτοσαϊαπὶ ὀχοϊριιηϊ ἢ, 4 -ττοῖὶ: ἴὰπὶ βοαυππῦιγ: 

13 1 [φιάλη ἀργυρᾶ, ἐφ᾽] εἶ ἐπιγέγραπ 'ϑ[ται “᾿Αθηνᾶι ἸΠολι]άδι᾽᾽" Φρυνίσκο 15[ς....... ἀνέθ]ηκε. 

18 ἑτέρα φιά Ῥλη ἀργυρᾶ, ἐφ᾽ εἷ] ἐπιγέγραπται | 31 [“Ἱἱερὰ ᾿Αθηνᾶς ΤΤολι]άδος "" ἀνέθηκ 33ε ἡ ἱέρεια 

Λυσισ]τράτη ἢ. 

:- φιάλ[ι ξϑϑδον ἀργυροῦν μ]ικρό[ν), ἐφ᾽ ὧι ἐπίιγ Ξ'έγραπται ἀρχ)αῖα [γρά]μματα [] 55... .....,. ἐν ῥόδωι 

: (Ῥόδωι). ; 

15 ἀσπίδι Ξϑ[α μικρὰ ἀργ)υρᾶ :Π} : 

16 πρὸς τέι} “|Πφάτνηι; ἀσπ)ΐδες ἀργυραῖ μικρ ΞΞ[αἱ....... 1. 

11 κρανίδια μικρὰ ἀργ Ξυρᾶ ... .]. 

18 δοράτια μι[κ)]ρὰ ἀργυρ! 5 [ἃ .... πε]ρὶ τὸν ἧλον περ[ι]επλι 8: γμένα]. 

19 [παἸλλάδιον μικρὸν ἐπὶ κι 3 [᾿ονίσκ]ου ἀργυροῦ. 

30 κόμμιδος μ ϑϑ[όριον] οὐκ ἐντελές. 

91 γλαυκίδι ϑ3ον ἀργ]υροῦν ἐπὶ κιονίσκου πὺυ “"[ξίνο]υ μικρόν. 

32 φιάλη ξυλίνη ἐ ̓ Ῥ[πίχρ]υσος. 

38 ξιφομάχαιραι χαλ᾿ ὅἴ[καῖ] 1}. 

94 μάχαιρα ἱππικὴ ἐλε[φ "ϑαντ]ίνη. 

25 πρὸς τεῖ παραστάδι [φ 8ϑιάλ]ια χρυσᾶ : ΔΙ! : 

96 [πρ]ὸς [τῶι ὑπ᾿ Φερτοναίωι, κύλιξ ἀργυρᾶ --- 

ΕΥ 41 -Ἰ χρυσῆ π -- -- 

384 (ΙΑ. ΤΠ, 163. Ὁ. 634. Μ, ὅγ9: ταθι]α πιαγπιοσὶβ Ῥαπίρ!ἰοὶ δαἀϊοίιπὶ σοπίϊπθηβ ἀρ ἃπηϊὶβ Ῥαπαῖμοπαθὶβ οἰ γαπάϊβ, 

Τιγουτρὶ τθπιροσῖθιιβ ἕαστιιηὶ (οἶτοα ΟἹ. 111, 2 Ξξξ 3354). 

τ [ἐϊψηφίσθαι τῶι δήμωι, τὰ μὲν ἄλλα καθά ὅπερ τῆι βουλῆι, θ]ύειν δὲ τοὺς ἱεροποιοὺς τὰς μὲν 

1τ0 δύο ᾿ ϑ[θυσίας, τήν τε τῆι] ᾿Αθηνᾶι τῆι Ὑτιείαι καὶ τὴν ἐν τῶι ᾿Αρ  "9[εἰωι πάγωι θυο]- 

μένην καθάπερ πρότερον, καὶ νείμαντ ας τοῖς πρυτάν]εσιν πέντε μερίδας καὶ τοῖς ἐννέα ἄρ ΕἸ χου- 

αὐ τὸ ]Ἰ καὶ ταμίαις τῆς θεοῦ μίαν καὶ τοῖς ἱερ ̓ ϑοποιοῖς μιίαν] καὶ τοῖς στίρα)τηγοῖς καὶ τοῖς 

18 ταξιάρχοις .. -.. καὶ τ]οῖς πομπίεῦσι]ν τοῖς ᾿Αθηναίοις καὶ τα τς κανηφόροι]ς κατὰ (τὰ) 

εἰω[θότα], τὰ δὲ ἄλλα κρέα ᾿Αθηναίο [ὅ{τἰς μερίζειν: ἀϊπὸ δὲ τῶν τε[τταρ]άκοντα ιινῶν καὶ τῆς 

μι ἂς τῶν ἐκ τῆς μ]ισθώσεως τῆς νέας βοωνήσαντες οἱ ἱερ ̓ ϑοποιοὶ μετὰ τ]ῶν βοωνῶν, πέμ- 

ψαντες τὴν πομπὴν τῆι θε 1 ὧι, θυόντων τα]ύτας τὰς βοῦς ἁπάσας ἐπὶ τῶι βωμῶι τῆς 

20 ὈΓΡΑθηνᾶς τῶι με]γάλωι, μίαν δὲ ἐπὶ τῶι τῆς Νίκης, προκρί Ξίϊναντες ἐκ τιν] καλλι- 

στευουσῶν βοῶν, καὶ θύσαντες τῆ ὅΞ[ι ᾿Αθηνᾶι τῆι] ΤΤολιάδι καὶ τῆι ᾿Αθηνᾶι τῆι Νίκηι 

ἁπασῶ 5|ν τῶν βοῶν τῶ]ν ἀπὸ τῶν τετταράκοντα μνῶν καὶ μιᾶς ἐὼ 3νημένων νεμ]όντων τὰ 

9ῦ κρέα τῶι δήμωι τῶι ᾿Αθηναίων ἐν || Ξ[Κεραμεικῶ]ι καθάπερ ἐν ταῖς ἄλλαις κρεανομίαις" ἀπ, 3ο- 

νέμειν δὲ] τὰς μερίδας εἰς τὸν δῆμον ἕκαστον κατὰ [τ οὺς πέμπον]τας ὁπόσους ἂν παρέχηι ὁ 

δῆμος ἕκαστος᾽ [ε 3ϑἰς δὲ τὰ μι]σθώματα τῆς πομπῆς καὶ τὸ μαγειρικὸν καἰὶ | Ξ9'΄κόσμησιν] τοῦ 

80 βωμοῦ τοῦ μεγάλου καὶ τἄλλα ὅσα προσ[ἡ ὄκει προνο]εῖσθαι περὶ τὴν ἑορτὴν καὶ εἰς παν- 

νυχίδα | 31 διδόναι] : Ρ̓ : δραχμάς" τοὺς δὲ ἱεροποιοὺς τοὺς διοιίκ ϑοῦντας τ]ὰ ἸΤαναθήναια τὰ 

κατ᾽ ἐνιαυτὸν ποεῖν τὴν παϊν ϑνυχίδα] ὡς καλλίστην τῆι θεῶι καὶ τὴν πομπὴν πέιιπείι ξέν 

85 ἅμα ἡ]λίωι ἀνιόντι, ζημιοῦντας τὸν μὴ πειθαρχο[ῦντ᾽ δα ταῖς ἐκ] τῶν νόμων ζημίαι[ς)" ἑλέσθαι 

δὲ τὸν δῆμίον --- ἰ “ὃ -΄ -α ἄ]ν[ίδ]ρας ἐξ ᾿Αθηναίων ἁπίάντων οἵτινες -- -- 

9. 5ι|ρρ!.  Βαπραθοβ: ἀρ[χαίωι νεῶι θυο]μένην ν᾽ 5βδίηρμ, αυοὰ ρῥτορίεσ ἐν ρῥγαθροβίιἰοπθαν [εγεὶ ποῖ 

Ροϊοβί; οἵ, Ῥαιιβ, 1, 28, 5. καὶ βωμός ἐστιν (ἴπ Ατροραρο) ᾿Αθηνᾶς ᾿Αρείας, ὃν ἀνέθηκεν (Οτεβιε5) 

ἀποφυγὼν τὴν δίκην. 
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᾿Αγαθάνωρ ᾿Αλωπεκῆσι οἰκῶν, ἀγαλμοτοποιός 26, ὁ, 1,6. 

7 ΤΙΣ 3235 κηροπλάστης 28, ὦ, 1|, 6 

᾿Αγόρανδρος ἐν Κολλυτῷ οἰκῶν, κάλχας ἐργασάμενος 

ϑαν να, χὰ 

ἼΛδωνις ἐν Μελίτῃ οἰκῶν, χρυσοπώλης 26, ς, 1,36. 43 

Αἰ--- ἐν --α: οἰκῶν 27, Π]Ι, 9 

Αἰσχίνης. λιθουργός (οοἸ]απηηας 117) 26, ς, 1, 38.775. 11, 59 

᾿Αμεινιάδης ἐν Κοίλῃ οἰκῶν, λιθουργός 20, 1, 22. 24. 

28: 1. 20. ,(ςοἱς ΤΠΠῸ 28. 1, 372 7ὴ..1|, πη) το Σ μένης 

᾿Ανδρέας ἐν Μελίτῃ οἰκῶν, ὑπουργός 28, α, 1, 9 

᾿Αντίδοτος Γλαύκου, λιθουργός (ςο]. Ν) 28," ες, 1, 52 

᾿Αντιφάνης ἐκ Κεραμέων, ἀγαλματοποιός 28, ε, 1, 6. 

ΤΣ ἘΡ ρ, κῶ» 

᾿Αξιοπείθης ἐν Μελίτῃ οἰκῶν, λιθουργός 26, 11, 11. τό. 

οἵ, Κέρδων. Σωκλῆς 

᾿Απολλόδωρος ἐν Μελίτῃ οἰκῶν, ὑπουργός 26, α, 1, 12. 

Π, 29. 35 
᾽Ἄριστ-- 20, 7 

᾿Αρχίλοχος ᾿Αγρυλῆθεν, ἀρχιτέκτων 2δὅ, α, 1, 56. 11, 9 

Γηῆρῦς, τέκτων 255. 25: 27..111.}29 

Γῆρυς Φαλάκρου, λιθουργός (ςο]. 11) 28, ς, 1, 73. 11,55 

Γλαῦκος εἴ, ᾿Αντίδοτος 

ϑοκλῆς, 28. 7, ΤΡ 25 720, 3:5 

Διονυσόδωρος ἐν Μελίτῃ οἰκῶν, ἐχκαύσεως μισθωτής 

78καὶ 46). Ὁ. 11 τ 

Δρόμων εἴ. ---ἰας 

Δρωπίδης ἐν Μελίτῃ οἰκῶν 30, 6 

᾿ἘἘπιείκης Σιμίου, λιθουργός (ςο]. 1) 28, ς, 1, 46. 83. 

1, 62. Ἐπιγένης Σιμίου εἴγογα βογϊρίιπη 28, αἵ, 1, 5 

[ἙἘρ]μάγαθος Ξυπεταιών ἢ, λιθουργός 26, 11,34. ΠΙ, 38} 

Εὐαίνετος ᾿Αλωπεκῆθεν, τέκτων 27, 11, 21. 28 

Εὔδικος ᾿Αγρυλῆσι οἰκῶν, λιθουργός 26, 11, 23. (ςο]. Ψ) 

28, τῷ, Ἰ, 53 

Εὔδοξος ᾿Αλωπεκῆσι οἰκῶν, λιθουργός (.ο]. Ψ) 28, ε, 

Ι, 49. 86 

Εὐθύδομος ἐν Μελίτῃ οἰκῶν, τέκτων 27, 1, 36. 38} 

ΤΙΤ, 22 

Εὐμηλίδης ἐν Σκαμβωνιδῶν οἰκῶν, κάλχας ἐργασάμενος 

2 8772 11, 2 

Ἡρακλείδης οἴ, ἴῃ Πης οσαἰαϊορὶ 

Θαργήλιος Φαλάκρου, λιθουργός (ςο]. 11) 28, ς, 1, 71. 

Π, 55 
Θεόδοτος ᾿Αχαρνεύς, τέκτων 27, ΠΠ, 7 

Θευτείτων ΤΙειραιεύς, λιθουργός (ςο]. ΨῚ) 28, ες, 1, 59. 

ἘΝ ΘΚ, , ὙΣ 

Θευγένης Τ.ειραιεύς, λιθουργός (ςοἱ. ΨῚ) 28, ες, 1, 54. 

Τί, ὁ, “ὦ, Κ΄ Ἔ ͵ 
Θρασωνίδης Κικυννεύς 20, 8 

Ἴασος Κολλυτεύς, ἀζαλματοποιός 28, ς, 1, 20. 7, 1 

ΖΡ 8 

Ἴκαρος, λιθουργός (ςο]. 1) 28, ς, 1, 68, 11, σΙ 

Καρίων Λαόσσου, λιθουργός (ςο]. 1) 28,.ς, 1, 68,. 1], 1 

Κέρδων, λιθουργός (ςο], ΙΝ) 28, ες, 1, 43. 79. ἢ, 61. 

Ὧ 1 2 

Κέρδων ᾿Αξιοπείθους, ὑπουργός 28, α, 1, 18 

Κηφισογένης Τ]ειραιεύς, λιθουργός (.ο]. Ψ]) 28, ς, 

τς δ. ΤΠ 65:: 4 1:9 

Κηφισόδωρος, ὑπουργός 26, α, 1, 20 

Κηφισόδωρος ἐν Σκαμβωνιδιὼν οἰκιῶν, λιθουργός 40, 

ΤΠ 18. ((0]. ὙΠ) 28, 2. 1, 57. ἣι, 6η. ὦ, ἢ, τὶ 
Κλέων, λιθουργός (ςο]. Νὴ 28, ς, 1, 51 

Κόμων ἐν Μελίτῃ οἰκῶν, ξυλουργός 27, ΠΙ, 19. τέκτων 

2, ΠῚ 22 

Κόνων, ὑπουργός 28, α, 11,.28 

Κροῖσος ἐν Σκαμβωνιδιὼν οἰκῶν, ὑπουργός 2δ, α, 1, 8. 18 

Κροῖσος Φιλοκλέους, τέκτων 25, 23. 27, ΠΠ, 8.31. 28, α, 

ΤΙ, 19 

Κτήσων Λακιάδης, τέκτων 27, ΠΙ, 27 

Λάοσσος ᾿Αλωπεκῆθεν, λιθουργός (ςο]. Π)ὴ 28, ς, 1, 66. 

1Π, 49. 20, 8. εἴ, Καρίων. ΤΤαρμένων 

Λυσανίας ἐν Κυδαθηναίῳ οἰκῶν, λιθουργός 206, ΠΙ, 38. 

(691 ΠῚ δ πε, 309. “0 11.588 
Λυσίας ᾿Αλκίππου Κηφισιεύς, λιθουργός 26, Π 

Μαάμμανος, ὑπουργός 28, α, 11,31 

Μᾶνις ἐν Κολλυτῷ οἰκῶν, λιθουργός 28, ὁ, 1, 5. 

(κάλχαϊ)ς 28:..ὃ}. {1 76. πέκτων 206, ΠῚ: 1... 28, α, 

τ τον απ ὑπουργός;.28, ἃ; 1ν,..7..23 

Μῆδος ἐν Κολλυτῷ οἰκῶν, ὑπουργός 28, α, 1, 11. 26. 

Ἧ,, οικϑ8 

Μικίων ἐν Κολλυτῷ οἰκῶν, ξυλουργός 27, ΠῚ, 26. 

πέκτῶν 25. 27. 22» ἘΠῚ ΕΖΟΣ 3.5: 20» 278: 2, 20, ἢ 

Μυννίων ᾿Αγρυλῆσι οἰκῶν, ἀγαλματοποιός 28, ες, 1, 11. 

29, 6 

Νησεὺς ἐν Μελίτῃ οἰκῶν, κηροπλάστης 428, ες, 11, 2. 

κάλχας ἐργασάμενος 28, ς, 11, 70 

Νικόστρατος; λιθουργός (ςο]. Ν]) 28, ε, 1, 59. Π, 67. 

αν τ. 807..20 οἢ ἸΟνήσιμος 

᾿Ονήσιμος Νικοστράτου, λιθουργός (.ο]. Ψ) 48, ς, 

Τά δ.» .8.8 

ΤΤαρμένων Λαόσσου, λιθουρῤγός (ςο]. 1) 26, ς, 1, 67. 11, 50 

ἸΤολυκλῆς Λακιάδης, λιθουργός 2δ, ες, 1, 62. 2. 1, κ᾽ 

ΤΤραξίας ἐν Μελίτῃ οἰκῶν, ἀγαλματοποιός 28, ες, 1, 3. 

ΤΠ ται. 7. 1 ΠΣ 20. Ὁ 
ΤΤρέπων ᾿Αγρυλῆσι οἰκῶν, ὑπουργός 26, α, 1, 10. 19. 25. 

1 ΖΟ ΤῈ 

ΤΤυργίων ᾿Οτρυνεύς, ὑπογραμματεύς 28, α, 1, 58, ΤΠ, 1ὸ 

Ράδιος ἐν Κολλυτῶὼ οἰκῶν, πρίστης 25, 12. 16. 19. 20. 

28, ὦ, 1.5 17,2δ᾽ τεκτῶῦν 27,. 111,} 7 

Σαννίων Σιμίου, λιθουργός (ςο]. 1ΨΝὴ)ὴ 28, ς, 1, 45. 82. 

ΤΡ ΘΖ: δ᾽ 15 

Σατύρα ἐν Σκαμβωνιδῶν οἰκοῦσα, πωλήτρια 30, 17 

Σελιδοῦς, ὑπουργός 27, 11, 27 

"22 
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Σιμίας ᾿Αλωπεκῆσι οἰκιῶν, λιθουργός 24, 23. 26, 28. 

(ΟΝ ΤΥ. Α81 δ. ν 4: 9 ΠΕ ΘΟ Ν αὐ ΟΠ Ἐπίεδ 

κῆης. Σαννίων. Σίνδρων. Σωυσανδρος 

Σίμων ᾿Αγρυλῆσι οἰκῶν, λιθουργός 2.4, 3. 5. 11. τό, 

(ο6). -Νὴ "28, ὁ, Τὶ δὲ 

Σίνδρων, ὑπουργός 28, α, 1, 3 

Σίνδρων Σιμίου, λιθουργός (.ο]. ΙΝὺ 28, ε, 1, 43. 80. 

ἘΞ δτ' αὐ 

Σίσυφος ἐν Μελίτῃ οἰκῶν, χρυσοχόος 28, α, 1, 53 

Σποδίας, ὑπουργός 28, α, 1, 21 

ΣῸ τσ σι ἐν Κολλυτῶῷ οἰκιῶν, κάλχας ἐργασάμενος 

28, ο, 11, 78 

Στράτων 20, 9 

Σωκλῆς ᾿Αξιοπείθους, λιθουργός (ο!. ΓΝ 28, ε,1,.44. 81. 

ἸΠΟΖΙ ΑΙ ἢ 
Σῶκλος ᾿Αλωπεκῆσι οἰκῶν 58, ες, 1,15 

Σωμένης ᾿Αμεινιάδου, λιθουργός (ςο]. 111) 28, ε, 1,39. 76. 

ΤΠ. 58 

Σώσανδρος Σιμίου, λιθουργός (ςο]. ΙΝ) 28, ε, 1, 47. 84. 

ΠΣ ἃ Ὁ Ὁ 
Σωσίας ᾿Αλωπεκῆσι οἰκιῶν, ὑπουργός 28, α, 1, 2 

Σώστρατος ἐν Μελίτῃ οἰκῶν, μολυβδοπώλης 28, ε, 1, 40 

Σωτέλης ΑΕ το , κάλχας ἐργασάμενος 28, ε, ΤΠ, 71 

Τεῦκρος ἐν Κυδαθηναίῳ οἰκῶν, λιθουργός (οὶ. Νὴ 

28, εν. 1, 56. 11, 66. ὦ, 1, το. ὑπουργός 28, α, 1, τό 

Τιμοκράτης, λιθουργός (ςο]. [ΠΠ) 28, ε, 1, 40. 77. 11, 59 

Τιμόμαχος ᾿Αχαρνεύς, ξυλουργός 27, ΠῚ, 20 

Τλησίας Κήττιος, ξυλουργός 27, ΠΙ, 21 

Φάλακρος Παιανιεύς, λιθουργός 2.4, 31. 35. 40. 42. 25, 5. 

(οοἱ. 1) 28. Το ὙΠ 852. Ὁ Γῆρυς. Θαῤγήλιος. 

Φιλοῦργος 

Φανοκλῆς ἐν Κοίλῃ οἰκῶν, λιθουργός 26, ΤΙ, 17 

Φίλιος ἐν Σκαμβωνιδιῶν οἰκῶν, κάλχας ἐργασάμενος 

28. δὶ ΜΠ 3 

Φιλοκλῆς εἴ. Κροῖσος 

Φιλοκλῆς ᾿Αχαρνεύς, ἀρχιτέκτων τῆς βουλῆς 22, 3 

Φιλοῦργος Φαλάκρου, λιθουργός (ςο]. 117) 28, ες, 1. 72 

ΠῚ 55Ὁ 
Φιλόστρατος ΤΤ]αιανιεύς, λιθουργός (ςο]. 17) 28, ε, 1, 70. 

Π, 54 ᾿ 
Φίλων Ἐρχιεύς, λιθουργός (οὶ. 1) 28, ς, 1, 66, Π, ξ4 

Φυρόμαχος Κηφισιεύς, ἀγαλματοποιός 28, ε, 1.1. 9. 17 

π-αἴος, ὑπουργός 28, α, 1Π|, 26 

π-ἰας Δρόμωνος, λιθουργός 26, 1Π|, 40 

ἐν μάγαθος Ξυπεταιών ἢ, λιθουργός 26, Π, 34. ΠῚ, 38 

᾿ξ ζος ρος ἐν Κολωνῷ οἰκῶν, λιθουργός 24, 19 

-- Ἡρακλείδου, λιθουργός 27, ΠῚ, 9 

ιν ΝΕ, ᾿Αλωπεκῆσι οἰκῶν, τέκτων 28, α, 1, κα 

παῖς ἐν Κολλυτῷ οἰκῶν, ἀγαλματοποιός 28, ὁ, 1, 4 

-- ἐν Κολλυτῷ οἰκῶν 30, 5 

- ἐν Μελίτῃ οἰκῶν, λιθουργός 27, 11, 30 

- Ξυπεταιών, λιθουργός 26. ΠῚ, 38, 

ΤΕΚΝΜΙΝΙ 

55 ΟΙΑ. 1, 494: ἱταρτηθπίυμη ἰθυγαϊηὶ δγαζιπη ἴῃ ἀτοθ: “όρος. 

96 

3537 .,,.ϑΡᾷΚΟ(ᾷ[1, 496: δηῖε Ῥαγίβεποηεηι: [όρ[ος] | ἱερᾶ. 

, , 495: τηᾶύποσ Ῥεπΐ. οαδὶ βρβοῖϊθπὶ σείεγβηβ, γοραγίαπι οοοϊἀθηΐθπη τιούβιβ ἃ Ῥυορυ δθὶβ : “όρος ἰ| ἵἹερᾶ. 

38... 1, το77: {{ὺ]π5 σταρὶ ἱποίβιβ σὰ Ὁ ταάϊοϊθ5 βερίθπιγί οπαὶϊῖθιβ ἀτοῖὶβ (0. ΝΠ, 61): [τ]οῦ περιπά- 

τοίυ] | περίοδος | Π΄᾿ στ(άδια) πόδες | ΔΙΊ. 

939 ,. ΙΝ. 1, 499 (Ρ. 51): δὰ πιοετίἀϊοπαὶ 5 αγοῖὶβ γταάϊοθϑ; ρος) | τὸ τ[εμ]έϊνος]. 

4. Ι, 498; εγαΐϊαβ. ἴπ οἄφοὸ Ἡετοάϊβ: ὑόρος [| τὸ τεμένοϊς]. 

41 ,Ο ΙΝ, 499Ἃα (Ρ. 51): ἴῃ πλιγὸ δὶ Αθβουϊαρὶ (140. ΧῚΧ ΧΤ]ΠΠ): ὑόρος | κρένες. 

42 ., ΙΝ, 499 ὁ (ρ. 128): πιάση, Ηγπι.: [ὀρ]ος | [κ]ρένες. 

48 ,, ΙΝ,1, 5274 (Ρ. 122): δὺ οἼοϊάθηςς (μοδίχὶ; [“ο]δδ “ὀ [ρ]ος. 

44, ΠΠΙ, 411 ἃ (ρΡ. 495): οοαπηπα πὰ, Ῥεπῖ, τερογία ἃ Αϑβοϊθρίθιπι: [ὅρος] | τοῦ | ̓ Ασκλη πιοῦ | Ἵ[τ]ο[Ὁ] Σωτῆ[ρος]. 

4, ΤΠ, τιδο: δὰ ταάϊοοβ πιογϊ ἀϊοπαὶθϑ ἀγοΐβ, ἴῃ βᾶχο; [ὅρος οἰκοπέ] δὼν ἀποτε τιμημένων | προικὸς 

Ἐπίκρατεί αι. 

4, [Π, τι52: τἀθα]α πὶ, Ῥεπῖ,, τορ. δὰ οἄδιπὶ Ἡφτγοάϊβ: ὅρος οἰκίας καὶ ἐρ)]) γαστηρί[ου ἀποτε) τιμημένίων 

προικὶ] [ Μελίττ[ηι ---ἰ δου Ερί--- θυγατρί]. 

4 ., [ΠῚ 1ΠΠῚ (00}}, ΓΝ, 2 Ρ. 245): ἰἄθα]α πὰ, Ῥϑαῖ,: ὅρος χωρίο | πεπραμένο ἐπὶ λ ύσει θιασώταις ἰσίδημοτο Η. 

48, ΤΠ ται8 πὶ. οδογα!θαπι; [ὅ]ρος χωρίο | [καὶ] οἰκίας πε [πραἹμένων ἐπὶ | ἰλύσ]ει Δημοχά ρει κ]αὶ Θε-- 

4, Δ 1127 ἴθυϊα πὶ. Ηγπι. : [ὅρος] οἰκίας πεπρ᾿ [αμέ]νης ἐπὶ λύ [σ]ει δ΄ ᾽Ἄρχε δήμωι Αἰ γιλιεῖ. 

60, ΙΝ, 2, 1143 ὁ (ρ. 247): {γυβίαν τὰ, γι, : [ὅρος χω] ρίου π[ε] πραμέν ου ἐπὶ λ᾿ ύσει Λοξ --. 

81 ) ΪΝ, 2, 1143 « (Ρ. 247): [ταβίαν πὶ, Ῥοπί, : ὅρος | οἰκίας π᾿ ἐπραμι[ἐ] νης ---. 
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ΤΙΤΝΙ1 ΑΚΤΙΕΊΟΝΜ 52---72 (Αἰσχίνης --- Διοπείθης) [13 

ΤΙΤΝΙ1 ΑΚΤΙΕΙΟΝΜ ΝΟΜΙΝΙΒΝΘ ΙΝΘΙΟΝΕΒ 
(ἄτα! ἀβίοσίβοο βίρμδιὶ οοοιραίίοπα Ῥογβίοα ἀππὶ 480. δηζ[4υἴογθβ. 51) 

ἈΈ φημ. ἀρχ. 1883 ρΡ. 37 ". 9: {ταρῃηθηίαπὶ χοἰ ἰθοϊοπίοιπ) ΠοΙΙ]6, βουστροφηδὸν ἱπβουτρίιπι: Αἰσχίνες | ἐπόεσεν. 

ἘΛνδοκίδης οἵ, π. 189. 

ἜΟΙΑ ΙΝ, 1, 373931 (ρ. 88. 181. Ὁ. 4. 1,. 32, Μ, τ046): ἀρᾶοιι5 βίβἰδβ πὶ. Ῥεηί,: Νέαρχος ιἀνέθεκε[ν ᾿ο κεραμε] ὺς 

ἔργον ἀπαρχὲν τἀθ]εναίαι]. [[᾿Α,ντένορ ἐπίοίεσεν .ο Εὐμάρος τ[ὸ ἄγαλμα]. 

ἘΠῚ ΙΝ, ἢ, 3735 (ρ. 88): ἴαρπη. Το] τη} 16 πὰ, Ῥηΐ, : --νδρ---. [ [Αντένορ ἐπο]ίεσείν | “ο Εὐ]μάροίς]. 

ΠῚ, 588 ὁ (ρ. 498): Ὀαβὶβ πὶ. Ῥεηΐ, τερ. δὰ Αβοϊθρίθαπι; Ὃ δῆμος) | Μᾶρκον --- |ἰ ἀρετῆς ἕνεκα κα]ὶ 

] εὐνοίας τ[ῆς εἰς ἑα]υτὸν | ἀνέθηκεν]. [| ̓ Α,Ιντίγνωτος [ἐποίησεν]. ᾿ 

1Π|, 552: θαβὶβ πὶ. Ῥεηΐ, στβρ. ἱπίθσ Ῥχορυίαθα δὲ Ῥαχίμεποπθη: Βασιλέα ἹΡασκούποριν Κότυος | ἀρετῆς 

ἕνεκεν τῆς εἰς ἑατόν. [| ̓ Αντίγνωτος ἐπόησεϊν]. 

ΠῚ, 553-588: Ὀαβῖβ. οἱϊπὶ ἴῃ Ἐγθομίμεθο, δὴ αἰγᾶσια ραγίε ἰμβουὶρίδ: 

α Ὃ δῆμος | βασιλέα Κοῦτυν βασιλέος | Ραισκουπόριδος ὑὸν ἀρετῆς | ἕνεκεν καὶ εὐνοίας τῆς εἰς αὑτόν. 

Ι ̓ Αντίγνωτος ἐποίησεν. 

ὁ Ὃ δῆμος |Ι ἸΠΤαῦλλον Φάβιον Μάξιμον ἀρεϊτῆς ἕνεκεν τῆς εἰς ἑαυτόν. || Εἤμνηστος Σωσικρατίδου 

ΤΤαιανιεὺς [ἐποίησεν]. 

ἥ, Ι, 350, α. ΙΝ, 1, 373 85 (Ρ. 181. 1... 34. Μ, 1053): ἔγαρτηθηΐα οο]απλ 6 }14ε τ]. Ῥεηί, : ἼΑρχερμος ἐποίεσεν 

(οοτσ. εχ ἐποίησεν) ὁ Χῖος. 

Ἰφιδίκε μ ᾿ἀνέθεκεν ᾿Αθεναίει πολιόχοι. 

ἢ 

. ᾿, 1637 οοἰαμηπα πὶ. Ηγτῃ. τερ. ἰπ ἐμ βαΐτο (58εο. Π)ὴ: ᾿Αρχίας ᾿Απολλωνίου Μαραϊθώνιος ἐποίησεν. 

ἘΠ ΙΝ, 373 351 (ρ. 201, 1.. 36): οοἸαπι6}14 πὶ. Ρεηΐῖ.: ᾿Αμειν[ίας ἀνέθεκ]ε τἀθεναίαι. [| Γορ γ[ίας ἐποίεσ]εν. 
ἘΠ ΙΝ, 3731 (ρ. τοι. 1,. 37): Ὀαβὶβ πὰ. Ῥεπί.: Ἐγέσανίδρος ---Ἰἀνέθε[κεν---] τ]ἀθεναίαι ---. [|{Γ]οργίας 

ἐποίίεσεν]. Ἶ 

Ἐς [Ν,1, 3730. 161 (ρ, 91. 96. 1ν. 35): Ῥαβὶβ ἰὰρ. ροσ.: ---αἰχς Κορτύνιοίς | ἀν]έθεκεν | [τἀ]θ[ε]ναίαι. 

[Γ]ορ [γ΄] α[ς ἐποίεσεν]. 

τ ΙΝ, 1, 373 153 (ρ. 95. 1,. 38): ἴάρτη, Ὀαβὶβ τὰ. Ῥεηΐ,: [Γορ]γίας [ἐποίεσεν], 

Π, τ648: Ὀαϑῖ5β ΪὰΡ. ΕἸδαβ. (βαθο, 1): Μετρότιμος ἀνέθηκεν ᾽Οῆθεν. [| Δεινομένης ἐποίησεν. 

, Π, τ4252 (Ρ. 350): οοἰπππα πὶ, Ῥεηΐῖ.: ᾿Αρισί[τογ]έν[ης] | Ναυτέλ[ο]ς [ Αἰξωνεὺς | τῆι ᾿Αθηναίαι. 

Δημήτριος | ἐποίησεν. 

1, 1522: Ὀαϑῖβ τὴ, Ῥεηΐ, ᾿πβοσία {ὐγγὶ ἃ πηθτϊἀϊθ ρογίδε Βθι!θᾶηαθ, {πὰρ ΟἸϊπὶ ἄτα βίδίιιαβ Δῃθηθαβ (01: 

[Ἰππολοχίδ]ης Θρασυμήδο[ς Λο]υσιεὺς ἀνέθηκε. [| [Δ ἡ μ] ήτριος ἐπόησε. (οἴ. π. 150.) 
ΙΝ. 2, 1393 6: ΡῬδῖ5 αϑίβ τπᾶρῆδθ ἰθηϊΐο ουχιιαίδθ τη. Ῥεπηΐ,, πηθάϊο βϑθοι]ο αιιαῦίο ΠῸμ ΠΊ]ο Δης  ΌΪΟΥ : 

ἃ 5ἰπἰβίσχα : . . ὧν | [Κηφ]ισοδότου | [Αἰθ]αλίδης. || ---ος ἐπόησεν. 

ἃ ἀοεχίχα: Κηφ[ισόδοτος] | Κυναίι---ου] | Αἰθα[λίδης]. [[.Δ᾽ημήτρι[ος ἐπόησεν]. 

ΤΠ, 1425 (ἴξ, 771): 4515 τὰ, Ἐπί, : 

πἀπεπαττ ρεπης χιτππτοΠ πὸ π τ τ 
- --ς ὅδε αὐτόχθων ἄνθετο Κεκροπίας. 

τῶ]ι δὲ σὺ πλᾶότον σῶιζ[ε, Διὸς παῖ, πότνι᾽ ᾿Αθηνᾶ,] 

αὐτῶι, καὶ τενεᾶι δὸς [πόλυν ὄλβον ἀεί.] 

Δημήτίριο ς] | ἐπόησίεν]. 
, [Π,1376: Ὀα5ῖ5 τοζαπάδ τὴ, Ῥεηΐ, (180. ΧΟ ΣΧ ΊΠ, 9, εἴ, δά ς. 27, 24): 

[Λυσιμάχη ἢ] 

-- -- -- ---- - --- δροκο,. .... ον... .«.0ς μὲν 

[ἕν τε καὶ ὀγδώκοντ᾽ ἐ]ξεπέρα[σ](σ)εν ἔτη 

[ἁγνῶς (0) ἑξήκο]ντα δ᾽ ἔτη [κ]αὶ τέσσαρ[α] ᾿Αθάναι 

ΠΤ). γένη] τέσσαρ᾽ ἐπεῖδε τέκνων. 

[-- --κλ]έος Φλυέως μήτηρ. 

[Δημήτριος ἐπό]ησεν. 

, 11, 952: Ὀαβῖ5 π|. Ηγπ, τερ. ἴπ ἐμβεδίτο: Διομήδης, [ Δημήτριος Πτελεάσιος ἐποίησεν. 

, [ΙΝ,2, τιόι; Ὀαϑὶβ τὰ, Ῥεηΐ,: Ὁ δῆμος ὁ [Σα]λαμινίων | στρατητήσαντα | Εὐφάνην ᾿Επιτένου [| Εὐωνυμέα. 

Ι Δίης ἐποίησεν. (εἴ, π, 98, 99.) 

Ἐν. [ΙΝ,γ,, 373} (ρΡ. 182. 1.. 39): ἱταρτηβηία ρᾶσγιιδθ Ὀαϑὶβ τη, Ῥεπηί. : [Δ]ιοπίείθ]7 ες | [ἐϊποί[εσ]εν. 

15 



114 ΤΙΤΥῚΙ ΔΕΤΙΕΙΟΥ͂Μ 73---.|002 (Ἐλεύθερος --- Ἡγίας) 

18 ὍΓΙΑ. ΙΝ, 1 373 105 (ρ. 90. 1... 41): ἔγαρτη, Το απ 6}] 88 τὰ, Ῥεῖ: ᾽᾿Ἐλεύθερος ἐπίοίεσεν]. 

714 τς ΙΝ, 1, 3737 (Ρ. 179. 1... 42): οοἸαιηθ!α πὶ. Ῥεμῖ,: Ἔνδοιος ἐποίίεσεν). [[ Οωφσίιος 2] ἀνέθεκεν : 

Ὃὧ Α-- [|| Φίλερί[μος]) ἐποίεσεν. 

185 . ΠΔ, 1430: δθαβῖὶβ πὶ. Ῥθηΐ, τορι. ρύορε Ἐσεβοβίμεαπη (ροβὲ πιβὰ, δες. ΓΝ): [Μίϊ]δων ᾿Απολλ[ο]διώρου 

Φρεάίρριος]) |᾿Αθηνᾶι ἸΤολιάδι ἀνέθη[κε]. [[᾿Ἐξήκεστος ἐπόησεν. 

Ἑδρτιος εἴ, ἢ. 136. 

716 ΟΙΑ. ΠΙ, ὅ52: Ὀαβὶβ τὰ, Ηνγιη, γὰρ. ρῦορεὲ Εσφομίμεια: [Ἢ ἐξ ᾿Αρείου πάγου βουλὴ κα[ὶ ἡ] [ βουλὴ τῶν ἕξα- 

κοσίων | καὶ ὁ δῆμος Τιβέριον Κλαύδιον Νούιον Φιλείνου υἱόν, | ὃ τὸν ἐπὶ τοὺς ὁπλείτας στρα-] 

τηγὸν τὸ δ' καὶ ἱερέα Δηλίου [᾿Απόλλωνος διὰ βίου καὶ ἀγωνοθέτην τῶν μεγάλων ΤΤαναθηναίων 

Σεβαστῶν καὶ Καισαρήων Σε ̓ βαστῶν καὶ ἀρχιερέα ᾿Αντωνίας | Σεβαστῆς, φιλοκαίσαρα καὶ [ 

φιλόπατριν, ἀρετῆς ἕνεκεν. [ ἐπὶ ἱερείας ᾿ουνίας Μεγίστης | τῆς Ζήν[ωνος) Σ[ουνιέως)]. [] 15 Ἐπά- 

γαθος ᾿Αριστοδήμου [ἐποίει]. 

ΠΠ Ὁ, ΟΘΞξΞξΞΡξᾷ1,365.Ν, 1, 373 330 (ρ. 199. 1,.. 43): ράγιυϊα Ὀαβὶβ τῇ. Ατίὶ,: [-ι Φ]σακύθε: ἀνέθεκεν. || [ἼΕρμιππος: 

ἐποίεσεν. 
! 

8 » Π, τ629: πι. Ῥεπίεὶ. τερ. ἰπ οἴπο πιουϊἀϊομαὶ! αγοῖβ (Ἰπευπί, βαθο. ΠῚ): Ἕρμιππος Σου[νι]εὺς ἐπόησε. 

19 ,. Π|, τ646: αι. Ηγπι. τερ. ἱπῖεσ Ῥσορυίαθα εἰ δϑάϊουϊαπη Ψ]οϊοτίαθ (βαθο, ΠῚ τηβά.): Εὐβουλίδης Εὔχειρος 

Κρωπίδης ἐ[πο]ΐησεν. (εἴ. π. 90. 91.) 

8ὃ0ο , Π[Π, τό25: δαβὶβ πὶ. Ῥεηΐ, τερ. δὰ πιδυϊἀϊοπδὶθβ ἀγοὶβ γαάϊοεβ (βαεο, 1Πὴ: Εὐδίδακτος ἰ| ἐπόησε. 

81: ΄ ΞΘ [ν,.:, 373 88 (ρ. 87. 1.. 44}: οοἰσπιε!α πὶ, Ῥαγ.: Εὐένορ ἐποίίεσε ---Ἰ [ Κίρον ἀνέθίεκε ---Ἰ. 
“82 Ἐς... ΙΝ. 237351 (ρ. 87. 1,. 4.5): οοἰαπιε}]α τῇ. Ῥεμῖ. : ---ελιτός: μ᾽ ἀνέθείκε᾽ --}} 

[πότνι᾽] ᾿Αθεναία: χεχ[αρίσθο σοι τόδε δδρον]. (βαρρι!. ΑἸ]βῃ.) 

Εὐένορ ἐποίεσεν. 

88 τ΄, ΙΝ, 37388 (Ρ. 87. 1... 46): ἴτάρτη. "οοἸ απ. 6} 186 τὰ. Ῥεηῖ.: Εὐένορ ἐπίοίεσεν)]. 

Εὐήνωρ ὁ κεραμεύς εἴ. ἢ. 179. 

84 ΟΙΑ. ΙΝ, 1, 373396 (ρ. τοο. 1.. 47): Ὀαβὶβ οοϊατη}]]δε πὶ. Ῥασ.: [ΕἸ] ὐθυκλὲς μ᾽ ἐποίίεσε ---Ἰ. 

85 , [Ιν,ὴ) 373.35.. 98. 151 0ρ.. 95. 181. 1.. 48): ἔαρτωθηία δὐδοῖ βἴεϊδε τὰ. Αἰ: 

ίπνω -ὧὐ --- ᾿ἸΑθεναΐ]αι ἀνάκειμαι. ||} 

ἰ[ἄπαργμα: τέχ]νες Εὐμάρες [μ᾽ ἐργάσσατο). (ϑαρρὶ. ΜΜοϊειβ.) 

Εὔμνηστοςλ ΕΙΣ 5.87. 

86 ἜΟΓΙΑ. ΙΝ, 1, 3731} (ρ. 81): δαβὶβ πὶ, Ῥεπῖ.: Εὐνοστί [δ ες] | ἐποίεσε. ς 

87 » Π|, 1495 Βαβὶβ πὶ. Ῥεπῖ, τερ. ρσορε Αϑοϊερίθαπι (ϑαβο, ΠΠ)ὴ: Ἐπὶ ἱερέως Νικωνίδου Φλυέως. ἢ 
Εὐπαλῖνος Μεγαρεὺς ἐπόησεν. 

Εὐφρόνιος οἷ, π. 221. ι 

885 ῬΌΓΑ. ἘΝ ΤΣ 3399 {ρι 26 9 ὙΣ 20}: Βαβῖβ᾽ τὰ. Ῥϑδξ, : 

[Σμ]ικύθη μ᾽ ἀνέ[θηκ,εν ᾿Αθ]ηναίηι τό[δ᾽ ἄγαλμα, 

εὐχσ)]αμ[έϊνη δ[ι᾽ ὄνειρον] ὑπὲρ πα[ίδων | κ]αὶ ἑαυτί[ῆς]. 

Εὔφρω![ν ἐποί]ησεν. 

89 ὃ, ΙΝ, 3730 (ρ. 205. 1,.. 50): Ὀαβὶβ τὰ. Ῥεῃῖ. : Φαῖδρο[ς] Τροθυ--- |ἰ Κεφαλέθεν ἀνέθ[εκ]εν.  Εὔφρον 

ἐποίε[σ]εν. 

ΘΟ Ἐν, ) Π, 1642: δαβὶ8 πι. Ηἶγπι. ῥσορε μογίαπι Βα θαπαπὶ πισο ἰπβοσία (πιθὰ, β8θς, ΠῚ: 58 ἀυδθιβ οογουὶβ 

Εὔχειρ καὶ Εὐβουλίδης Κρωπίδαι ἐποίησαν. 

91 , Π|,.1386 (Κ. 8:52): ΠΙΔΥΠΊΟΥ ταρ. δὰ Ἐτσθοδβίμθαμι: 

ΤΠαλλὰς Ἐρεχθειδᾶν ἀρχαγί[έτι, σὸ]ν κατὰ ναὸν 

ἅδε τοι ἱδρύθη Φιλτέρα ἱ[ροπόλ]ος, 

Βουταδέων ἐτύμων ἐξ αἵμίατος), ἃς γενέτωρ μὲν 

ταγὸς ἔφυ στρατιᾶς πεντάκι ἸΤαυσίμαχος, 

δ τοὶ πρόγονοι δ᾽ ἄνθησαν ἐν Αἰγείδαισι, Λυκοῦργος 

χὠ χθονὶ τιμάεις ᾿Ατθίδι Διογένης" 

ὧν τῶι μέν] ῥήτωρ λόγος ἅνδανεν, οὗ δὲ δι᾽ ἔργα 

ἔδρακεν ἀρχαίαν πατρὶς ἐλευθερίαν. 

[Εὔχ]ε[χτρ καὶ] Εὐβουλίδης Κρωπίδαι ἐποίησαν. 

ΘΩ Ἐν, ΙΝ, 373359 (ρ. 203. 1.. 40): ἴτϊαρῃι, Ὀδβὶβ πὶ, Ῥεῶΐ ἴβῆε ἰδεϑαπι; [-- ἀνεθέ] τεν -- ἰ Λαμπτρέ. ἢ 

Ἐγίας : ἐποίεσεν. 
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Θ8 ΟἿΑ. [Π, 1407 1373; Ὀαβὶβ τῇ, Ἐγπλ. Ὁ τἰχᾶαιιθ Ῥαγί ᾿Ἰπβοσρία: 
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959 
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99 

112 

13 

114 

α. (πιεὰ, 5βαθο, 11,)}) [Μενέϊδημον | Σωκύδου Φιλαίδίην | Φίλων Φίλωνος Φλυεὺ[ς | τ]ὸν ἑαυτοῦ 

γόνω[ι] ἀδελφὸν] | ἀνέθηκεν. 

ὃ. (ξα]ι5. τϑοθπίῖοσ,) Ἐπικράτης | Σωστράτου | ̓ Αλωπεκῆθεν. [[ Ἥ ρόδωρος ἐποίησεν. 

ΤΥ 1 373.105. (ρ. 90. 1... 51): 5061} τὴν Ἐ ΕΠ ): 

ΤΤαλάδι ᾿Αθαναίαι Λύσον ἀνέθεκεν ἀπαρχὲν 

“ὃν αὐτὸ κτ[εάΪνον, τέι δὲ θεῦι χαρίεν. 

Θεβάδες ἐ[ποίεσε ὦ--νου παῖς τόδ᾽ ἄγαλμα. 

11, 1635: {ταριπθηζατη ΟἹ ̓ πὶ σὰ ἀτοο: Καϊκοσθένης ἐποίησεν. 

Π, 1636: Ὀαδὶβ τοϊιπαα στθρ. δὰ πιουϊ ἀΐομα!θθ ἀγοῖβ σϑάϊοθς: Καὶϊκόσθ[  ἐνης ἐποίησεν.] 

1383 (Μ. τοφιὴ: Ὀαβὶβ τὰ. Ῥεηΐ, τερ. ροπα Ῥγοργίαβα: [᾿Αθη]νᾶι καὶ ΤἸΤανδρόσωι | “-- ---ος Διονυσι- 

κλέους Τρινεμεεὺς | [τὴν θυγατέρα Φίλαν ἀνέθηκεν | ἐρρηφορήσασαν. | ἐπὶ ἱερείας Θεοδότης 

ἸΤολυόκτου | ̓ Αμφιτροπῆθεν. [| Καὶ κοσθένης ἐπόησεν. 

11, 1634: ἴῃ 4Ρ8οο Ὀδϑβ15 τη. Ῥεῃηΐ, σθρ. ἴῃ {πϑαΐσο (Ρυοσῖβ ραγίβ βδαθο. Π): Καϊκοσθένης Δίης ᾿Απολλω- 

νίδο[υ Θρι]άσιοι ἐποίησαν. 

1379: Ὀαδὶβ πὶ, Ῥεῃηΐ. στρ. ἴῃ ἅτοβ (εἰ βάθη δβίδιϊβ): ᾿Αθηίνᾶι | ̓ Απο]λλών[ιος τοῦ δεῖνος | ̓ Α]φιδ- 

ναῖο[ς τὴν] [ θυγατέρα ᾿Α[ν]θεμί[αν] [ ὃ κα[ὶ] ὁ θεῖος Οὐλιάίδης | καὶ] ἡ μήτηρ Φιλωτίέρα] |[ ἐρ[ρη]- 

φορήσασαϊίν | ἀνέθηκαν. | [ἐπὶ] ἱερείας ΤΤεντετηρίδος [ 10 [Ἱε]ρο[κ]Ἰλέους Φλυέωϊς. [| Κ]Ί α[ἴκ ο σ]θ ἐ- 
[νη]ς Δί.ί]ης ᾿Απολωνίδο[υ | Θριάσιοι ἐ]π[οίησαν)]. 

Ι, 372. ΙΝ, 1, 373 531. 88. (ρ, 82. 86. 1,. 53): τἀθα]ὰ τὰ, Ῥεηῖ,: Κάλον: ἐποίεσεν “Αἰ[γινέτες, --- ἀἸνέθ[εκε 

κιθ]αροιδὸς ᾿Αθ[εναίαι]. 

11, 1435: Ὀαβῖ5 τὰ, Ῥεπίῖ, σβρ. ὑσορβα Ῥιόργυίδθα (5δεο. ΓΝ ραγιβ ροβίεσ.): [--- τὴν εἸϊκόνα τέι ᾿Αθηνᾶι. 

Κένχραμος: Πολύμνηστος: ἐποίησαν. 

11, 1623: Ὀαϑῖ5 πη. Ῥεπί,: [Π]Ίολύμνηστος Κένί[χραμος] ἐποίησαν: 

1, 1370: Ὀαϑβὶβ πὰ, Ῥεπί. γτθρ. ἱπ ἐμεαΐσο: Μένανδρος. [ Κηφισόδοτος Τίμαρχος ἐπόησαν (ςοιτ. 

εχ ἐποίησαν). 

1733: Ὀαβῖβ τοϊαπάδ π|. Ῥεηΐ. τβρ. δὲ Ἐσεοβίπθιπη (οχθαμεβ βαθο. ΓΝ): [᾿Αθηνᾶς ΤΤ]ολι]άδο[ς] ἱέ[ρειαν | 

πον Λυ]σιστράίτου] Βατῆθεν | --ος Τ]ο[ἰλυ]εύκτου Ἐρἰχιεὺς | ἀ]νέθηκε[ν].  [Κηφισόδοτ]ος 

Τίμα([ρχος] ἐπο[ί]ησα[ν]. 

1, 1417: Ὀαδβίβ τὰ. Ῥεηΐ, (ϑβαβο, ΠῚ βχϑιιητβ 16] 1): Κηφισόδοτος Τίμαρχος | Ἐρεσίδαι τὸν θεῖον Ι 

Θεοξενίδην ἀνέθηκαν. 

ΠΙ, 580: ΤηΔΥΠΊΟΥ δα ταΐοεβ ἀγοὶβ οὐἱθπία!θβ : Ὃ δῆμος | ἸΤόπλιον Κορνήλιον ἸΠοπλίου υἱὸ[ν] [| Σκιπίωνα 

ταμίαν καὶ ἀντιστράτη γον ἀρετῆς ἕνεκα. [{ Κηφισόδ[ω]ρος ἐποίησεν. 

Ι, 402 (1.. 54. Μ. 1055): Ὀαδβὶ5. πὶ, Ῥεπί,: Ἑρμόλυκος | Διειτρέφος [| ἀπαρχέν. [[| Κρεσίλας |; ἐπόεσεν. 

ΓΝ, 1, 4034 (ρ. 154. ἵν. 55): ἱταρτηθηΐαμη ρᾶχαίαθ Ὀαβὶβ : [Π]ερ]ικλέος. [[| [Κρεσ]ίλας ἐποίε[σεν]. 

(ὑνοϊίεσβ: [ὁ δεῖνα ἀνέθεκε τὸ -“--Ἰικλέος.) 

1, 403 (Κ. γ7γ51. 1,. 56); Ῥαβὶβ πὶ, Ῥεηΐ, δια οχ δηϊθραριηθηί5 ροσίδα Οριβίβοάοηι : 

[Τόνδε ΤΠηυρές] ἀνέθεκε ΤΤολυμνέστο φίλο[ς “υιός], ΞΞΞ ἀπ ΒΗ 17. Τ᾿ 

εὐξάμενος δεκάτεν ΤἸΤαλλάδι Τριτογενεῖ. 

Κυδονιέτας Κρεσίλας ἐργάσσατο. 

ΙΝ, 1, 37389. (Ρ. 98. 1,..ὄ 61): ἴάρτη, δρδοὶ τη. Ῥεπηί,: [Κριτί)ος κα[ὶ Νεσιότες | ἐποι]εσάτεν. 

Ι, 376 (1,.. 58): Ῥαβῖ5. τω, Ῥϑηΐ, τερ. ἱπίοσ. Ῥσορυίαθα οἱ Ῥαγίῃεποποα: Ἐπιχαρῖνος [ἀνέ]θεκεν ο ὈΘθ[ρυ]ο- 

[νέος]. |} Κριτίος καὶ Νεσιότες ἐποίιε]σάτεν. (ποίηθῃ ραίγίβ τβοίβ δπαοϊθαυῖέ ΔΝ Π]απλοννῖῖ ἤει. 

ΧΙΠ Ρ, 345) 
Τ, 274 {1 οΧ52. Τωω 57}. 111... δοῦ,; Ὀαβῖ5., τὰ, ΤΆΣ, : 

[Πα]ρθένοι Ἐκφάντο με πατὲρ ἀνέθεϊκε καὶ “υιὸς 

ἐνθάδ᾽ ᾿Αθεναίει μνέμα | πόνον ἔΑρεος, 

“Ἑγέλοχος. μεγάλε(ν) τε φι λοχσενίες ἀρετές τε μεγάλε πιδιπῆοῦ : οοττ. Ἐ το ἢ- 

πάσες μοῖραν | ἔχον τένδε πόλιν νέμεται. [} ΒΟΗ͂ [: τε] δὲ [ζ 4106] 

Κριτίος καὶ Νεσιότες ἐποιεσάτεν. ||] 

ΠΠ4, θο5: Ἧ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος | Λεύκιον Κάσιον | ἀρετῆς ἕνεκα. 

Ι, 375 (1,, 59): Ὀαβὶ5 τοϊιπάα τῇ, Ῥεπί. οχία απία Ῥυόρυῇαθα: --- --ὠς : καὶ [ὌΤ]φσιος ἀνεθέτεν | [τέι 

᾿Αθ]εναίαι ἀπαρχὲν Ὄοαθεν. |] [Κριτί]ος καὶ Νεσ(ι)ότες ἐποιεσάτεν. 

Ι, 377 (1... 60): ἔγαρτη, Ῥαβὶβ τη. Ῥεηΐ,:; ---κλέε[ς ἀνέθεκεν «---Ἶ. [[Κριτίο[ίς καὶ Νεσιότες ἐποιεσάτεν], 



ιτό ΤΙΤΨῚῚ ΑΚΤΙΕΊΟΥ͂Μ [15---ἰ 28 (Λεώβιος --- Νησιώτης) 

1165 ἜΟΙΑ. ἹΝ, 1, 373 339 (ρ. τοζ. 1.. 62): ἴαθα!α πὶ. οδογα, Ατοῖ: Λεόβιος : ἐποίεσεν : Πρε᾽τιάδες. 

116 » ἹΠ| τό22-ὸῦῷ ἵΠ|| 421: ἴταρτῃη, πὶ, Ῥεπί, τερ. ἰηΐεσ Ῥυόρυΐίδθα δὲ Ῥδχίβεπομθπὶ (3δε. [Νὺὴ: Λεωχάρης 

ι ἐ[πόησεν). 

ὦ χε » Π, τ4ς6: ἵἴταριη. τὴ, Ῥεπῖ, τερ. δὰ Αϑβοϊερίθαπι (ϑαεο, ΓΝὺ: [---τωὴν ᾿Αμφίι --- [ ἀνέθ]ηκεν ὑ[πὲρ --- | 

᾿Ασκλ]ηπιῶι. ἐπὶ ἱερέως ---ἸἹ. {1} [λΛ] εωχά ρίης ἐπόη σεν). 

118 » ΠΔ, 1534 Ξξ ΠῚ, 422: ἴταριη, τὴ, Ῥεπί. τὰρ. ρῖορε ΡῬυορυίδοα (βδθς, Δ}: --- --- ἐξ Οἴϊου ἀνέθηκεν). [} 

Λεω χάρ[ης ἐπόησεν). 

11:9 . Π| 1431: ἰἀραϊὰ πὶ. Ῥεῃῖ, τορ. δὰ ταάϊοεβ πιθυϊἀϊοπαιεβ ἀτοὶβ (βαθς, ΓΝ): [ἹἹπ]πίσκος Α[-- ἀνέθηκε || τῆ]ι 

᾿Ἄθηνᾶι. {|| ὁ δῆμος. ἡ βουλή]. {1 ΛΔε[χάρης; ἐπόησεν]. 

120 ». Π, 1395: αυϊπαιε πιαύπηοσα Ῥϑηϊε]ῖοα γὰρ. ἴῃ ἀγθὰ Μίπογιδθ Τοχίτγιοϊβ ἢ 

[Λυ]σίππη ᾿Αλκιβιάδου Μύρων ΤΠΤασικλ ἣς Τιμοστράτη μῤεβοκύνος Ἀριστομάχη Π.ασικλέ[ους] 

[Χο]λλείδου θυγάτηρ ΤΤασικλέους Μύρων ος ἸΤροσπαλτίου θυγά[τη] ρ ΤἸΤοταμίου θυγάτ[ηρ] 
[Π]Ἰανδαίτου γυνή. ΤΙ οτάμιος. ΤΤοτάμι ος. ΤΤασικλέους γυν[ἡ]. Ἐχεκλέους [γ]υ[νή]. 

[Π]ανδαίτης ΠῚ ασικλέους Πο τἅμιος Πασικλῆς ᾿Νρωνος ΤΠοτίάμ ι]ος ἀνέθ[ηϊκίαν). 
[ΣΘέἐν]νις ἐπόησεν. Σθέννις ἐπόησεν. Λεωχάρης ἐπ οτάν Λεωχάρης ἐπίόησεν)]. [Σθέννις ἐπόησεν)]. 

ἃ ἴεγρο: ΠῚ, 462 448 447 4530 449 

Αὐτοκράτορα Καίσαραί ῳὋὉ δῆμος Ὃ δῆμος Ὃ δῆμος ὋὉ δῆμ[ος] 

Νέρουαν Τραια νὸν Σε- Γερμανικὸν Καί- εβαστὸν Καίσαρα. Τιβέριον Καίσαρα. Δροῦσ[ον)]. 

βαστὸν Γερμανικὸν Δα- [σαρα. 

κικὸν θεὸν θεοῦ υἱὸν 

ἀνείκητον ἡ ἐξ ᾿Αρείου 

πάγου βουλὴ καὶ ἡ βου- 

λὴ τῶν χ΄ καὶ ὁ δῆμος 

ὁ ᾿ΑἸἰθηναίων τὸν ἴδιον 

εὐεργέτην καὶ σωτῆρα 

τῆς οἰκουμένης. 

121 ΟΙΑ. Ι, 407: θαβὶβ πι. Ῥεπΐῖ.: ᾿Αριστονεί[δ]ες Ἐμμενίδο: ἐκ ΚΙ--- ἀνέθεκεν). [}} 

ἃ ἴεισο ᾿πιθυβο ἰαρίάθε (ἱπθαπξ. βαθς, 1 Ρ. Ὁ χ.): 

1Π|, γ8ς: [Ὁ δΙ]ῆ[μος] Μᾶρκον ᾿Αντώνιον [᾿Αριστοκρ]ά[την] | ̓ Αναξίωνος υἱὸν ἀρετῆς ἕνεκα. ᾿Ἡ Λεω- 

χάρης ἐποίησεν. 

122 , ΙΝ, 1)}0}. 184 (1.. 63. Μ. 1031): Ὀαϑῖὶ8Β τη. Ηγτη. τερ. δὰ Ῥυόρυΐδεα (οἴ. 8. ΧΙΧΣ, 7): [Ἴ0ι Ἱ{ππ]|ῆς 

ἀπὸ τὸν πολεμίον ἹἹππαρ[χ]ό[ν] τον Λακεδαιμονίο, Ξενοφὄντος, ἸΤρονάπίο ὃ]. [ Λύκ[ιος ἐ]ποίησεν 

Ἐδλευθερεὺς Μύρον[ος]. 

ἃ ἴεγρο Ἰαρὶβ ἴπιθγβο ({ἰτα]τ5 τθοθπίϊοτ) : 

ὋὉι Ἱππῆς ἀπὸ τὸν πολεμίον ἱἱππαρχ[όντον | Λακεδα]ιμονίο, Ξ[εἸνοφὄᾶντος, ἸΤρονά[πο. {Λύκιος 

ἐποίησεν Ἐλε]υθερεὺς Μύρονο[ς]. 

123 » [ΙΝγνϑ ἢ φιϑλὰ (Ρ. 104. 183. 1.. 64): ἱταρτηθπία Ὀδϑὶβ πὶ. Ηγπι. οἰϊπθὰ ἃ τορίομβ ἢ. 122 δϑοθπάθηςτ θυ ἃ 

βἰπἰβίγα οο]Ἱοοαίδε: [ὋιἪΆι ἱππῆς: ἀπὸ] τὸν πίολ]ε[μί]ον : ̓[᾿ππαρχόν]τον: Λακεδαιμο]νίο: ΞεἾἶνο- 

ἰφ]όντίος : Προνάπο. [| Λύκιος ἐποίη)]σεν Ἐλευ[θ]ερε[ὺς Μύρονος!. 

124 .. ὙΠ, 581: Β6ΒΙΒ τῇ, Ῥοπῖ 

α (ϑαες, 1 οχειπίὶ) ὋὉ δῆμος | Λεύκιον Δομέτιον ᾿Αηνόβαρβον | ἀρετῆς ἕνεκα. [|| 

ὦ (ϑαεο, Τῇ: Μικίων ἸΠυθογένους ἐποίησεν. 

ς ἴῃ βιυρεγῆοϊς Ὀαβὶβ ργορα τηδγρίμθπι ἀδχίγαπι (γεοθπίϊοσιπι τοπιροχγηι}): Φανόμαχος Φανίου Ἐλευσίνιος. 

125 , [, 418 (ΞΞ- Κ. γ63. 1,.. 65): ἔταρπι, Ὀαβϑὶβ πι, Ῥεηῖ, ροζτίδε Ορίβιβοάοπιὶ ἰηβοσίαπι: [--- --α ἀϊνέθεκεν 

- -- αἱος | {--- --- ᾿Αθ]εναίος | --- --- μεγάλος. || ὅΓΜί]κον | [Φ]ανομάχου | ἐποίεσε. 

126 , ΠΠ| 1439: θαβὶβ τὰ, Ἐ]δι5.: Τύρρος Νεοκλείδου | ἀνέθηκεν ᾿Αθηνᾶι ΤΤολιάδι.  Μνα σίας ἐπόησε. 

Μνησιάδης εἴ, π, 189, 

127 ἘἜφημ. ἀρχ. 1883 Ρ. 37 πα. 8: ἔγαρῃιν, υᾶϑὶβ τηᾶτιιοσοὶ; Μύσον ἔγραφσεν κἀποίεσεν. 

128 ΟἿΑ. ΠΙ, 1624: Ὀαβὶ8. πὶ. Ηγηι, τερ. ρύορε Ὀαβίῃ τπᾶρπδθ Μίμογαδε δθθαθ (βαθο, ΓΝ ραγιϊβ ροβίθσ, αδὶ βᾶες, ΠῚ᾿: 

[Ν]αυ κύδης ᾿Αργεῖος ἐπόησε. (ἰμπἰ το ἀπᾶπὶ ἰδαΐατα. ἰἰτίογαθι ρου ϊθβ οοβῖαί, ἀαδὸ ἀὰπι Ν᾽ ἔαθεῖς 

ἀπθίταϊαν, οαπὶ 5018 Βαβία οὈϊίαιια Δ βαροτβῖϊ,) 

Νησιώτης οἵ, π, 110 τ ῊῚ 4. 
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ΤΙΤΨΙῚ ΔΕΤΙΕΙΟΝΜ 120---ἰ44 (Νικόμαχος --- ΤΤύρρος) 117 

ΟΙΑ, ΠᾺ 1378 8.0]]. Ρ. 349 (Κ, 850): Ὀα5ῖ5. πὶ, Ῥρηΐ,, αἱία 0,49, 1, Ο,27, οἵ, 0,20, ἰπ βιιρογίογε ραγίς πηαίϊα, ρύορε 

Ἐτδοδίμθαμη τορογία (5λθο, ΠῚ: Συὴη. .. «[τίτθη] (. .7Οι πηαγπιου) | Σ--- ἰ Λυσ[ιμάχ]ης | διάκονος. 

ὅ ἡ ἐν τ[ῶι ἱε]ρῶι | 
εἰκών με [ἥδε] σαφὴς δηλοῖ [| τύπου, ἔ[ργ]α δε καὶ νοῦς ἰ 

[νῦν ζΖώ]ει παρὰ πᾶσι σαφῆ᾽ | [σεμνὴ δέ με μοῖρα | 

10 [ἤγαγεν εἰς ναὸν περικαλλέα |[ ἸΤαλλάδος ἁγνῆς, | 

[οὗ] πόνον οὐκ ἀκλεᾶ τόνδε | ἐλάτρευσα θεᾶι. [! 

Νικόμαχος ἐπόησεν. 

Βδᾶῆς Ὀαβίῃ ραγιιδπὶ {Π|ᾶπὶ ϑἰδίπδμη ἰα]ῖ5θε δὰ απᾶπὶ ϑρθοίαὶ Ῥαυβαηῃΐαβ ο, 27, 23 5644. ραίεϊ; οἵ, Ρ. 88 ἴπ 

ΠΟΥ Πα 15, 

» ΠΙ τό24ε (ρ. 353): ἴϊαρῃη, Ὀαϑίὶβ πῃ. Ηνγιη.: Νικόμαχος ἐπόησεν. 

ἘΠ [ΙΝ 3735 (ρ. 202. 1,. 74): 5ίθϊα. τῇ. Ατε,: Φίλον : ᾿Αριστίον : Ναυ --- --οΟ | ΤΠΤυρίον : ἀνέθεσαν (οοττ. 

εχ ἀνέθεκεν) --- ---. |[ϊΧσεναῖος “Αρθμονί[ίδο ἐποίεσεν]. 

-. [ΠῚ 1621: Ὀαβὶβ τη. Ῥεηΐ, Οἷβ ἱπβουρία: 

α. (πιθαϊ! ἔδεσε βαθο, 1): Ξενοκλέης ἐπόησεν. [}] 
᾿ ὁ. Π|, 596: Ἥ βουλὴ [καὶ] ὁ δῆμί[ος] | Γάιον ᾿Αμβίβιον Βάλ[βον 3]. 

ἘΠ ΙΝ, 3739 (Ρ. 89. 1,. 66. Μ. 1048): 5(6]α οἱ οαρίταϊαπι τη, Ῥεηΐ., 46 οἹϊπὶ 5: βΊ! Παπὶ δΔογθιιπι, ἔοτγίαθβα 

εααϊτ5, (α]1: 

Τίμαρχος: μ᾽ ἀνέθεκε: Διὸς κρατερόφρίονι κόρει] 

μάντε(ι)ον φρασμοσύναι μετρὸς ἐπ[ευχσαμένες]. [τ ρΡοβίοα ἀἀάϊξαπη, αἰ ε5ββεῖ μαντειῶν 

Ὀνάτας ἐποίεσεν. 

Π, 1394: πιᾶρπὰ Ὀδϑῖβ ΠΠΔΥΤῚ. ΡΙΌΡΘ ροσγίαπῃ Βει]εαημδπ ΤσΓΟ ἰηβοσία (πιβαϊ ἔεγα βδθο, ΓΝ): [Φιλαρ]έτη: 

Φιλοχάρί[ους | ̓ Αχα]ρνέως θυγάτίηρ. ᾿Απόϊληξ]ις ᾿Απολήξιδος --- [| ἀνέθηκε. [| ὅἸΤάνδιος ἐπόησε. 

Ἐ ΙΝ, 1, 3730 (ρ. 201): ἴταστη. δρδοὶ βίειαε ἱπιροβῖί : ---ανοί--- ἀνέθεκεν --- [Ὁ] Διοδίο --- --- [᾽Α]θε- 

να[ίαι ---. {{|: ΤΠ] ασίας [ἐποίεσεν 3] Ξ 

ΙΝ, 2, 1402 (ρ. 308): Ὀαβῖβ πὶ. Ἡγτη. τερ. ἰπ ἐμ βαῖσο (ϑδες. 1ΠΊ ἱπθαηι 5): Διοσκουρίδης Θεοφάνου 

Εὐω[νυμεὺς] | τὸν πατέρα Διοφάνην Διοσ[κουρίδου] [ Εὐωνυμέα [ ἀγωνοθετήσαντα Διο[νύσωι!) 

ἀνέθηκε. [|ἸΤερσαῖος καὶ Ἑὀρτιος ἐπόησαν. 

1, 1401: Ὀαβῖὶβ ἰοῆρα τῇ, Ηγτῃ, 6 ἰὰὑττὶ ῬτοΟρυ]δθοσιτη οτπιία (ἰπειηΐ, 5δεο, 1ΠΠ): 

Λυσιφάνης Λυσιδήμου [ ̓ “Αγνούσιος. Σωστράτη Εὐκράτους ᾿ 

Καλλίας [ Δημά(λ)γκους Σκαμβωνίδης | ᾿ἘἘπικηφισίου θυγάτηρ | 

[ἐϊποήσατο ὑὸν ἑαυτῶι. | Λυσιδήμου γυνή. | 

Πίστων ἐπόησεν. 

ἘΠ, [ΙΝ,1, 373 82 (ρ. 180. 1,. 67): Ὀαπὶ5 πὶ. Ῥεπί.: Κρίτων ᾿Αθεναίαι: “ο Σκύθο: ἀνέθεκέ με. [| ΤΠ ολ [λί ας] 

ἐποίε[σ]εν. 

Ἐς Ν,1, 373 15 (ρ. 180. 1.. 68): ρΡαγαμ!α Ῥαβὶβ πΊ, οδϑγαϊεὶ; ΤΙολ --- [ἰ ἀνέθ[εκεν --- [ δ]εκάτεν |; [ο Χειμέρπο. [ 

δ ]ΤΤολλίας ἐποίεσεν. 

ἸΤολύμνηστος εἴ. ἢ. 1ΙΟΙ. 102. 

ΟΙΑ, ΤΠ, 1418: Ὀακῖ5β τὴ, Ῥεπηί, τερ. ἴῃ δἴβα Μίμπεγιδε Τεχίτγιοῖβ : 

α. ἴπ ϑιρογῆοίς (οἶτοα ἰηϊτία τορηὶ Δυρυβι): Διονύσιος Σίμου Κυδωνιάτη[ς] [ πρόξενος ἀνέθηκε 

Λάμπωνα. [᾿ 

᾿ ὦ. ΤΙ], 577: ἴπ [τοπίς (αἰΐψαοί ἀθοθπηῖ5 τοοεπίϊοσ): Ὃ δῆμος | Γάιον Αἴλιον Γάλλον | ἀρετῆς ἕνεκα. 

ΤΤραξιτέλης ἐποίησεν. 

ΠΠ, ὅτι: Ῥαϑὶβ πῃ, Ῥεπί, 504]15 δὰ ΟἹερϑγάγαπι ἔδγβηίθιι5 ἰηβοσγία (πιθαϊὶ ἔδεσε βϑαθς, 1 ρ.. ΟΒσγ): Ὁ δῆμος | 

Γναῖον ᾿Ακερρώνιον [ ΤΤρόκλον ἀνθύπατον [τῆς εἰς ἑαυτὸν εὐνοίας | “ καὶ κηδεμονίας ἕνεκα. [} 

ΤΤραξιτέλης ἐποίησίεν]. 

ἘΠ, [ν,7, 3733 (ρ, 20ο. 1.. 69): [ταρτηθηία ἰδραϊδε τὰ, Ῥεπηί,: ἽἹπποσίθ)]ένες : ἀ[νέθεκεν : “ο0]  Ἐπιτίέλος: 

γἹλαυ[κόπιδι κόρει]. [| ΤΤυθ ἐ[ας ἐποίεσεν]. 

᾿ ΙΝ, 1, 373 3} (ρ, 200, 1.. 70) : οοἸΠ1611 τι, Ῥδγ, οἱϊπὶ τῦσστο ἱπ (80, Χ, 1, 2 ἀεοϊίποαίο ἰηβεσία: ΤΤῦθις 

ἐποίεσεν, [| Ἐπιτέλες ἀνέθεκεν : ἀπαρχὲν [| ̓Αθεναίαι. 

» ἷ, 335 (Ὁ. ς85. 1,, 96): ᾿α515 βϑπηϊσοίαπᾶάδ πὶ, Ῥεηΐ, δά Ῥυόρυίδθα (ἰαῦ, ΧΧΧ ΨΠΠ, 2---4): ᾿Αθεναῖοι τέι 

᾿Αθεναίαι τέι Ὑγιείαι, {-Οὺ Τύρρος ἐποίησεν ᾿Αθεναῖος. (αἰτίτλιιαι τοσαῦτα! απὶ Ροβιπιοάϊιπι δἀάϊξαπι 

6856 Θίυάἀηΐοζίκα οὈδεγυδυῖϊ “γελ. “γι2, 1899 Ρ. 134.) 



118 ΤΙΤΨΙΙ ΔΕΤΙΕΊΟΝΝ 145---170 (Σθέννις --- 3) 

Σθέννις εἴ. π. 120, 195. 

145 ΟΙΑ, Π, αἰ: Ὀδβῖβ πὰ, Ἡγιη. τὰρ. ἀπίθ ἰγοηίθπὶ οςοϊἀδηία! πη ῬαγιμἜποηΐϊβ (πιθά, βαες, Νὴ: Ἥ βουλὴ ἡ ἐξ 

᾿Αρείου [| πάγου Σάμιππον Μο᾿ λόσσου Ἠλεῖον. [ἴῃ Ξιιρεγῆοϊα βϑβσιπάϊιπι ΠΊΔΥρΊ Π6ηῚ βἰηἰβίσγυσα : Σ τράβ αξ 

ἐπόησεν. 

146 » Π, 1374: Ὀαβὶβ πὶ ΗΠ. ταρ. ρῖορθ πιασιπὶ πιθτϊἀἰοπα]θ πὶ ἃγοῖβ [(αθίδιϊβ ἴεσε Αὐριυβίεβε): [Οἰ]νιάδης | 

Εὐάρχου | Ἐρχιεύς. || Στράβαξ ἐποίησεν. 

147 » [, 1455: Ὀαβὶβ τὰ. Ῥεπῖ, τθρ. ἴθ Α βοϊ δβρίβο (πηβά. βαθο. 1): ᾿Ασκληπιῶ[ι] | Κιχήσιππος Διον[υσίου] | 

᾿Ανακαιεὺς ἀνέ[θηκεν)]. [[ Στρατων ἕδη ς ἐπόη[σεν]. [] ὃ---τοῦ χαλεποῦ ὃ--- | ---θος δῶρον θεῶι εἰ[ἵναι]. 
148 » ἢΠ| 1533: θαβὶβ πὰ, Ῥεαῖ.: [--- ἀνέθηκ]εν ---. {[Στρ ατ]νίδης ἐ[πόησεν]. 
149 » 1, 406 (1. γι. Μ. 1052): ἄπο πιατηοσα Ῥεπί. (10, ΧΧΧ ΙΠΠ, 13): Χαιρέδεμος: Εὐαγγέλο || ἐκ Κοίλες 

ἀνέθεκεν. [| Στρογγυλίον ἐποίεσεν. 

160 » [Π||531: θαβὶβ πὰ. Ῥεπῖ, τθρ. δὰ ταάϊοβϑ τη δγϊἀϊοπαὶεβ ἀσοΐβ (πιβά, βᾶθο, ΓΝ): [᾿Ἱππ]ολοχίδης Θρασίυ- 

μήδους | Λου]σιεὺς ἀνέθηκεϊίν ---Ἴ. [} Σ ὑ [μ] εν[ος ἐπόησεν). (εἴ. πα, 66.) 

151 » ΠΠΔ 1627: Ὀαβὶβ τερ. ἴῃ ἐμ βαῖτγο (βαβο, Νὴ: Σ(ώγστρατος Εὐφράνορος ἐποίησεν. 

162 " Ἔφημ. ἀρχ. 1883 ρΡ. 37 ἢ. 7: ἔταρπι, τιαϑὶ5 τη πηοσοὶ ἃ ῬΑ ΒΘ πομΘ οὐϊθηΐθιη τιθυϑὰβ ταρ.: Σόφιλος (ιεὶ Σοφίλος) 

ἔγραφσεν. 

155 ΟΙΑ, ΠΙ|Ι, 836; Ραβὶβ πι. Ῥεηῖ,; [Ἱέρεια] ᾿Αθηνᾶς ἸΤΠολιάϊδος | Στρα͵τονίκη Νικάνδρου ... .[.. τέως θυγάτηρ 

τὸν [θυ]γα]τριδοῦν Κλ[άδ]ον. .. [5.. αγόρου Μαραθώνιον ἀνέθηκεν. [[ Σ ὠφρὼν Σουνιεύς. 

154 » [Ν,2, τι47Ὁ (ρ. 308): Ὀαβὶβ πὶ. Ηγπι. τερ. ἴῃ μεβαῖτο (ϑδθς, ἔεσσε Π): Τιμαρχίδης ἸΠολυκλέους 

Θορίκιος νεώτερος ἐποίησεν. 

» [ΠΙ 418: Βαβἰβ πὶ, Ρεπῖ, (θέ, ἱπιρεσαίοστιμ) : --- ἀνέθηκαν. [1 {[Τ τμαρχίδης ΠΠολυκλ]έους Θορίκιος ἐποίησίεν). 

] βθαιεαῖον πιθυβιιὶβ σοηϑα]ο ογαβαβ, (ΠΟΘ Ὼ ἀγεϊοῖς ΞῸΡΡ]. Μάπζοσ, αέλερ. δέμας τ895. Ρ. 219.) 

Τίμαρχος οἵ, π. 1το3---Ἰοῦ. 

Φίλερμος εἴ, πη. 74. 

165 ἔΓΙΑ. ΙΝ,1, 373 105 (ρ. 90. 1... 72): θαβὶβ τοϊαπᾶα τῇ. Ῥεηΐ. : Ὁνπορίονος | [Φ] λον με ἐποίεσεν. 

1506 Ἐ΄, ΙΝ,7, 373 105 (ρ. 182. 1... 73): σοἸαπη6}1ὰ τὰ. Ῥεαηῖ.: [Φίλ)]ον Ὃν [πορίο]νος | [ἐποίε]σεν. 

1567 ἘΞΘὃϑ,κ, ΙΝ,41, 373 138 (ρ. 94. 1.. 76): ἴταρτω. θαβὶβ τω, Ῥεηΐ.: ---οΟδἂὀς ἐπίοίεσεν). 

168 » [Νν,7, 373 Ἱ (ρ. 85. 1... 77): ἴϊαρτω, Ὀαϑὶβ τῇ. Ῥεπῖ.: --- [|πεδον;: ἐ[ποίεσεν]. 

159 ,» [1,4 ΙΝ,1 Ρ. 155. (1. 78): ἰὰρ- οδίοδγ. εγιιϊαβ δὰ Ῥιοργίαθα: ---ες Ἐλευθερε[ὺς | ἐποίεσεν)] Μύρονος. 

(εἴ, τι, 22: 528 ἴ 

160 » ΗΠ, 1396: ἰαθυϊα τὰ. Ῥεηῖ, τερ. δὰ στδάϊςεβ τη εχ ἀϊομδ]εβ ἃσοὶβ: -- --- ἰ - [ --ς ἐπόησε. Ι 

Ναυσί[ϊστ]ρά[τ]η | Σωνδρίδου | Ἐροίαδου | ̓Αντιφῶντος τυνή. 

161 » ΗΔ, τό246 (Ρ. 353): ἴϊαρτη. Ῥαβϑὶβ τὰ. Ἡγτω.: ---ἰδίας ἐπόησε. 

162 » 1, .4αοε (1. 79): ἴζαρτῃ, Ὀαβὶβ τὴ. Ῥεηΐ.: [---κ]αὶ Θεόδοτοίς | ἀνεθέτεν --οἰ]οι ἀπαρχέν. [!..... ς | [ἐποίε])σεν. 

168 » ἢ, 1393: αἰΐετα ρᾶτβ Ὀαβὶβ τὰ, Ῥεῃΐ, τερ. ρῖορεὲ Ῥυοργίαβα: --- --᾿ Φιλόμηλος Φιλιππίδο. | [Φιλόμηλος 

Φιλιϊππίδο ΤΤαιανιεὺς ἀνέθηκε. [| ---ς ἐπόησε. 

1864 " , ΙΝ,γ 373} (ρ. 179. 1.. 81): ἴδρτη. Ὀδϑὶβ πὰ. Ῥεμῖ,: --τυμὸος ἐποί[εσεν]. || [--- ἀνέ]θεκίεν)]. 

165 » Π, τ550: ἔδριη. πὶ. Ηγπι, (βδεο, ΓΝ): --οιί---  --- ᾿Αφ]ροδίίτει --᾿Ἶ ἀνέθηκεν. || ---ἰἸπποτ]ομάδης 

[ἐποίησεν ἢ]. 

1859 " .., ΙΝ,1,.372 Δ (ρ. 183. Ι,., 89): οοἸυτη6}14 τὰ, Ῥεμϊ.: 

[υ.-- ἐϊποίε κἀνέθεκε: τέι θεδι. 
167 "5, [ΙΝ,., 3733 (Ρ. 79. 1.. 75): ἴταρτῃ. ςοϊιπλθ!]αθ τὰ. Ῥασ.: [--- ἐπο])ίεσεν ᾿Αθένει --- [ἰΪ-τὸμὸν ἁγνέϊ “---. 

168 Ἴ1.. 83: ἔγζδρτη, Ὀαϑὶβ τῷ, Ῥεμηΐ,: Γνάθον: καὶ Αἰ--- ἀνέθεσαν] | δεκάτεν “---. [] [-- ἐποί]ε[σεν). 

169 ΓΙΑ. ΙΝ, 1, 373 390 (ρ. 203, 1.. 84): Ὀαδβὶβ τὰ. Ῥεηΐῖ.: Ἐἰτ]έα[ρχ]ος: καὶ [ -- ἀνεθέτεν). [] [ --- ἐἸποίεσεν. 

10 "΄, [Ν,7, 373 (ρ. 163. 1... 52): ἀπαχτπι ἰαυϊαχιπιὶ πὶ. Ῥεπῖ, ἱταρτωθηΐδ: 

[ΠἸαλλά[δ᾽ ἄγαλμ᾽ ἀνέθεκε Φιλ]ὀστίρα)τος [δδε] Τάλο πα ἴς: 

εὐχσ[άμ]ενος κόρε[ι π]αιδὶ Διὸς μεγάλο. [} 

[--- ἐποίεσ]εν. 

1548 
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ΤΙΤΥΙῚ ΨΟΤΙΝῚ; ΑΝΕΘΗΚΕ 1γ1---τρ5 (Αἰσχύλος --- Ῥόνβος) 110 

ΠΠΥΤΤ ὙὙΘΙΙΝΙ 

ΑΝΕΘΗΚΕ ΝΝΡΕ ῬΡΟΘΙΥΝΜ 51ΝῈ ΝΟΜΙΝῈ ῬΕΛΕ 

ΟΙΔ, 1, 415 (1. 105): θαβῖβ τὰ, Ῥαγ, 18. ἰηβοτρία: Αἰσχύλος ἀνέθε[κε] | ΤΤυθέο Τ]Παιανιεύς]. [1] 
» Π,ι.1436: ...η: Κτεάτου ||; [τῆι ᾿ΑἸθηνᾶι | [ἀνέ]θηκε. 

» , 375 ο0]1. ΙΝ, 1 Ρ. 40 (1,. 106): θαβἰ5. τὰ, Ῥεϑηΐ,: [᾿Α]λκίβιος | ἀνέθεκεν | κιθαροιδὸς | Νεσιότες. 

, [Ν,1, 373 85 (ρ. 87. 1.. 108): σοἸ] τ, 6}1α Ιοπίςα πὶ. Ῥασ.: ᾿Αλκίμαχος μ᾽ ἀϊνέθεκε ---Ἰ | εὐχολὲν ἐσθλδ ὃ--- 

᾿Αλκμεωνίδης οἵ, ἢ, 204. 

᾿Ανδοκίδης οἵ, απ, 189. 

ἘΙ, ΧΤΙ: ράγαυ]α Ὀαϑῖ5. δοῦθᾶ: 

ΤΤᾶσιν ἴσ᾽ ἀνθρόποι [ς] ̓ υποκὶρίνομαι, “όστις ἐ[ρ]οτᾶι, | 

δὸς μ᾽ ἀνέθεκ᾽ ἀνδιρᾶν ᾿Αντιϊφάνες δεκάτεν. 

ΟἿΑ, ΙΝ, 2, 15596: οδρίζα! πὶ 5(6]46 (5αθο, 1): ᾿Αρχεστράί[τη] [ ἀνέθηκ[ε] ὑ[πὲ]}ρ τῆς θυγαίτρ] ὁς εὐξαμένη 

Ὁ ΘΞξβᾷβἃ. 7:5.{{ὉΟὺὈὔὄὋΤ 17): θ6πῖδ τ δ ἢ: ᾿Αρχονίδες : Ἑβδομίας: Λευκολοφίδω : ἀνεθέτεν. τω," 

» ΓΤ 798 Ὁ]. ΤΟ Ὑ Ρ- 41. {πΦ. 700 Ἐ-. 128): ΟΡ Π τς ΕΠ, : 

Διογέν[ες] [ ἀνέθηκεν | ̓ Αισσχύλο | ̓υὺὑς Κεφί[α] ὕλέξος. 

» [Π, 1512: πὶ, Ῥεηΐ,: [Διοπείθη]ς Στρομβίχου [ἸΕὐωνυμε]ὺς ἀνέθηκεν. | 

[-τ- ῶοω --οὧὐὖ -- Δι]οπείθης Στρονβίχο ὑὸς 

[πω -οὖ -- μνῆμα δικαιοσύνης 
-- -- -- -- --εἰἴ.νοιῖς τ-- -- 

ἘΒδομίος 6ξ. τι; . 176. 

ἘΙ,, 144: ἴταρτω. θαϑὶβ τὰ. Ῥεπί. : [Ε ὑὐ]ένορ [ἀνέθεκεν | Ὃ] κερ[αμεύς]. 

ἜΘΙΤΑ, ΕΝ τ, 1739 (ρ. 81. Τ΄ 145}: 5ἔεϊα τὰ. ἘἘπε:- Εὐθύδικος 1 ἀνέθηκεν. 

Ἐν ΙΝ, 3738 (Ρ. 92. 1..ὄ 146): οαρίζαμιτη οοἸαταπαθ οηὶ τα] 15. βίαίπθδα ται] τὶ (4γολ. γαλγῶ. 1887. 

Ρ. 219): Εὐθύδικος Ὃ [Θ]αλιάρχο | ἀνέθεκεν. ΞΞ 

ἘΠ΄ [Ν.5, 373 399. 186 (ρ. 91. 94. 1,.ὄ 147): Πιαρτηβηία Ὀαβϑῖὶβ τη. Ῥεηΐ,: ---α Θαλι[άρχο --- δ]δναι | -- ἐν 

ΥὙλίμεὶ αλ)π-τ-ομενος σοζί--- [ἰ ἀνέθε]κεν Εὐθ[ύδικος --οἰς κόραι || ---μενει--- 

Ἱέρων εἴ, π. 192. 

ΟΙΑ, ΠῸᾺ 1513: Ὀαϑῖβ τῇ, Ῥεπί, τερ. 5 Ῥσυορυϊδεῖὶβ: Ἱππάρχη Μαντιθέο Θορικίο θυγάτηρ | ὑπὲρ τοῦ ὑέος 

καὶ ἑαυτῆς ἀνέθηκεν. 

Ι, 392 (0]], ΓΝ, 1 Ρ. 44 (1.. 164): Ὀαδῖ5 τὰ, Ῥεπῖ, στβρ. δπίβ ρογίίοιιπη οσϊθηίδ! οι Ῥτορυ δθοσγαμῃ: Καλλ[ί])ας 

ἹἹππονίκο ἀνέθ]εκ[ε]ν. 

, ΠΙ|, 1517: Ὀαϑβῖ5. τῷ. Ῥεμηΐί.: [Καλ]λιστὼ | [ἀνέθηκεν | δεκάτην | Σιβυρτίο | γυνή. 

Ἐν, [ΙΝ 273 03} (ρ. 127. Ἱ,. 369): ἴταρτωη. ἰδοσὶ τὰ. Ῥασ.: Κὸμονίδες: τόδ᾽ ἄγαλμ[α -“---. 

Λαισποδίας εἴ. ἢ, 192. 

ἜΟΙΑ, ΙΝῚ 1, 3731 (ρ, 92. 1.. ΣΧ Χ): ρᾶζυὰ Ὀαϑὶβ δεῖθα 5161} Ῥο!δαῖϊβ (Ἔφημ. ἀρχ. 1887 ρ. 138): Μενε- 

κλέδες ἀνέθεκεν. 

Ἐν [Ι, 399 (1. 183): οοἸαπ16}1α τὰ, Ῥατ.: Μεχανίο[ν]) [ ἀνέθεκε [Ὃ γραμμα[τεύς]. 

᾿ ΙΝ, 1, 3735 (0, ΙΟΙ, 1., 184): δδοιι τῇ, σδδσι δῖ : 

[Μ]νεσιάδες κεραμεύς με καὶ ᾿Ανδοκίδες ἀνέθεκεν. 

ιν Ἰν, 273}}9 (ρ. 97, ΤΕ. ΧἝΧΧΤΙΠΠ),: Ραπια δβῖβ., δϑζβα .5101}}1} Ἐοἱϊδαϊς. (Ἔφημ. ἀρχ. 1887. Ρ.. 134}: 
Νικύλος : ἀνέθεκεν. 

ἘΠ, ΙΝ, 373} (ρ. 94. 1... 189): ἴζαρτη. αδϑδοὶ τη. Ῥεηΐ,: [Ὀ]νέτορ [ἀνέθεκεν ᾿υπὲρ] | “εαυτᾶ καὶ [τὸν 

παίδον]. 

ἘΠ, [Ν, 5, 373 140. 28, 90. χά (ρ. 94. 82. 44. 1,. 173}: ἱταρτηθπία ὑδβϑὶβ τὴ, Ῥεηΐ,; ὈΟ φσιί[--| σπο.δις: Λαι- 

σ[ποδίας -- Ἡέ]ρον ἀν[έθεσαν]. 

,. [Νν,}, 373α (1,. ΧΧΧΙΝῚ): ατἱοιίθ 5 βρη] μη. δογθαγη τιθ(τιϑιἰ5ϑπηδθ ἀτγίϊβ, οαΐι5. ἀθηΐτὶ ἰηβογρίαπη εϑὶ: ΠῚ έ 

σιδος ὑἱἱκεσία. 

», Ϊἷ, 400 (ἴ,. 196): οαρίτα]ατη 5ίεϊας τὰ, Ῥεηΐ, ἂῷ πἴγααιθ ραγίς ἰηβοχίρίαμι; 

[Π]Ίυθογέν -- | ἀνέθεκείν 

᾿Αγ]υρρίο : ἐΥ [Λ]ακιαδᾶν, 

ιν [Ν,1, 3733 (ρ. 198, 1.. 9): Ραβῖ5 ἰἴὰρ, Ροσ, βίδϊιιαβα αἷσί αἰζα!αη [δχαηιῖ5 (“ζλονι. Τίμα, 1888 ρΡ. 113): 

[Ρ]ὀνβος: ἀνέθεκεν: “ο ΤΠάλο. 

ΠΡ ἘΤστΠΠΠΠΠΠΠΠΔΠᾳΔΔΜῶΦΦΦ ΠΤ στοὰ πὰ -» -Ὡ -σδίον ταν 
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ΤΙΤΥΙΙ ΨΟΤΙΝΙ: ΑΝΕΘΗΚΕ τοὔ---210 (Σθέννις --- ). ΑΘΗΝΑ 211---215 (᾿ΑΥίας --- ᾿Αριστίων) 

ἜΟΙΑ, ΤΙ, 1544: Ὀαβὶβ τὰ, Ῥεμπῖ, τερ. ἴῃ ἐμβεαίτο: Σθέννις Ἡ[ροδώ͵ ου] | Διομειεὺς | ἀνέθηκεν. 

Ἐν [Ν,}, 3737 (Ρ. 42. 1. 200) : οαρίτα]ατα σοἸυτημδα πὰ, Ῥαγ,: Σίμον: ἀ[νέθεκεν) | Ὃο κναφεὺς [ἔργον ἢ] | 

δεκάτεν. 

Ἐν ΙΝ, 7, 373 3353. (ρ. ΄το3. 1... 202): ἤἴδρτα, ἀραὶ τὰ, Ῥεηῖ.: Σ μῖκρος ἀνέθίεκεν --Ἰ [ Ὁ σκυλοδέσφίες --Ἰ. 

ἘΠ ΧΙ,: ἔταρτω, υαϑὶβ ἃΒεποὶ: [Σ]μικύθε δεκάτεν. 

ἜΟΙΑ, ΙΝ, 3733 (ρ. 87). 1. 14. Μ. 1047): Ρᾶσυδ Ὀαβὶβ τοὰπιπάα (ἸδΌσὶ ἢ) ἰὰρ. ροσ.: Σμικύθε πλύντρια 

δεκάτεν ἀνέθεκεν. 

Ι, 393 (Ὁ. 14. 1... 208): φοἸ πιο} 14 πὰ. Ῥεηῖ,: Τιμόθ[ε7 οἷς Κ]όνίονος ἀνέθεκεν) | ̓ Αναφλύστιοϊίς --Ἰ. 

ΙΝ, 1, 373358 (ρ. 203. 1... 212 00]]. Ρ. 154): Ρᾶπια Ὀαβὶβ πὶ. Ῥεηΐ, ἀὰὰθ ἀοπυπλ ποίσῃ ται τ --σι 

Φάυλί[ος --- ---νιϊκὸν τρὶς -- |ἰ --- ΤΤυθοῖ καἰ[ὶὴ --- |Ὶ ---]ας ᾿Ασὶς τ (06] κα τε λ, ποη ε) --. 

(Ηδυνεῖιθ ἄεν, σγεοψμθ 1899 Ρ. 9: [Πᾶ]σιὶ Φάυλ[ος ἰδὲν “ὁδε | νιϊκὸν τρὶς [τὸν ἀγδνα | Ἐν (ἰπιτιο 

τἰὸν)] ΤΤυθοῖ κα[ὶ νέας “ελὸϊν “ἀ]ς ᾿Ασὶς [ἔπεμφσεν) ς0]1, Ἡδετοά, 8, 47. Ῥαι5. 10, 9, 2.) 

μι ΙΝ, 1, 373 335 (ρ. 1ο3. 10, 224): Ρᾶτπια Ὀαβϑὶβ τῇ, Ῥᾶχσ. 5151}}1} δεσγεῖ: Χναιάδες ἀνέθεκεν | ο ἸΠαλενεύς. 

ω ΙΝ, 1, 373 189 (ρ. 98. 1... 13}: οδρί τ] βίεϊδα ἰαρ. ροχσ.: ...... ος: κἀλκμεοί[νί]δες πενπία θ]λὄντε. 

ν[ϊκ]έσαντε ἀνε[θέτεν]. 

Ἐ Ὶ, 352. (ΟἹ]. ΤᾺ, Σ Ῥ. 40 {{:. 225); ἴταρστω. δδϑὶβ τὰ. Ἐδηξ.: 

-οὐὐὖὐ -οὺὺ -ῶὼ «οὐ --ἰ Ὁ Χολαργε[ὺς 

-ωὧοὖ -υὺὐὖ -υὖ -- ἐργασμ]ένος ἔργον 

[Ξι “«“οὧπτω π ἀνέθεκ]εν ἀπαρχέν, 

(ὰ Του, ἀπροῦν. ργίρομ. Βιεϊάλ. τ. 420; --- ὁ Χολαργε[ὺς | εὐχσάμ]ενος ἔργον | ([ἀνέθεκ]εν 

ἀπαρχέν ἘΟΘᾺΙ Ξομεά, ερίρτ. Ρ. 22.) 
ἜΙ, ΧΧΙΧ 00]]. Ρ. 153: ἸΙαὈϊαμη τηαρπὶ τιαϑὶβ δοσεὶ: --- με ναπεγὸς ἀν[έθ]εκε. 

ἜΟΙΑ, ΓΝ, 1, 373 352 (ρ. 203. Ι,. 283): ἰΔὈυῖ6 πὰ. Ῥεπί.: [--- ἀἸνέθεκεν : “ο τέκτον. 

ἜΤ, ΤΙΝ : Ἰαθῖαπὶ διμρμοσγαβ δεγθδα: 

πω πῶ πο -πῶνν π΄ -Ὁ 

ἐτεόν 
[αυτὲς : καὶ παίδον : θέκεν : ἄγαλμα : --- ---Ενος : ε- 

ἌΟΙΑ, ΙΝ, 1, 373 3125 (ρ. 131): ἴπ ρϑάβ τηδρηὶ τιϑὶβ ΠΟ Ε]15: 

ἄνδρες ἐποίεσαν σοφίαισιν καλὸν ἄγαλμα. 

δἀάϊίο 5οῖο ἀνέθηκε ποορδθυ]ο: 

α Ἵ.. Χ: Αἰσχύλος ξ ΠΙ|, 1541: [Ν]ικαρέτη ἐκκ ἸΤηλήκων 

δ 1, 383 (1,..ὄ 133): Διφιλίδες ὦ ἜΝ, 1, 3733}2 (ρ. τοι. 1.. 228): Χσενοκλέες 

ς Π,ι1514: Ἐπικράτης Ἐπιχάρος ᾿Αλαιεύς Σοσίνεο 

α΄ 1, 348:  ᾿Ἐχσέκεστο [ς] » ἘἾ,. ΧΧΧΥ: Πίθεκος 
ε ὮΝ, 7, 373 335 (1,. 140)]: Ἐργόκλεια ἀπαρχέν η Θ1, 386: -- --σμπο Λαμπτρεύς 

7 ᾷῷΜ.,«-Ξ. 416 (1 τ42): Εὔαρχος ο ὮΝ, 1, 373 39) (ρ. 201. 1.. 264):.... ὁ Σοφρονίσκο 

9 ἽἿ, ΧΙΧ;: Θρασυκλείδες 2 ἜΝ, 1, 373 189 (ρ. 99. 1.. 148): - Εὐμελίδο γυνξ 

ἃ ἜἾ, ΧΧΗΙΠΙ: Καλικράτες Σφεττόθεν 

ἡ ἜΙΝ, 1. 373 8ὺ (ρ. 86. 1,.. 186): Νεοκλείδες 

ΑΘΗΝΑ 

ΟΙΑ,. Π, 1214: ἐταρτηθπία ἄπο τῇ. γι. Κεκροπίδος οἱ στρατευ[σ]άμενοι ἐπὶ Λυσιμάχου ἄρχοντος | 

[κ]αὶ ὁ ταξίαρχος Βούλαρ[χος}" ᾿Αριστοβούλου Φλυεὺς ᾿Αθηνᾶι. (ΟΙ, ττο, 2 Ξξ 339,8) 
», [Π|1385: τ. Ῥεπῖ.: ᾿Αθηνᾶι | ̓ Αγίας Νικάρχου Εὐωνυϊμεὺς τὴν θυγατέρα | Ξενοστράτην ἐρρηφο!- 

ϑροῦσαν καὶ ἡ μήτηρ Δημ[η]]τρία Βούλωνος ΤΤ]αιανιέω[ς] 1 θυγάτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ ΓᾺἊρ κετὸς 

Ἐπικράτης Βούλων | Ξενοφῶν ἀνέθηκαν. [| [ἐπὶ] ἱερείας Φι[λ] τέρας ---Ἰ. 

᾿Αθηνόδωρος εἴ, π. 217. 

ἘΟΙΑ, ΙΝ, 1, 373 180 (ρ, 98. 1..ὄ ΓΧὺ: ρᾶχια Ὀαβὶβ ὅθε 516}}}} (Ῥοϊϊδάϊ5}): Αἰσχίνες : Χαρίας : ἀνεθέτεν 

τἀθεϊναίαι : ἀπαρχέν. 
ἘΠ, [ΙΝνϑ 1, 373 ἮΙ (ρ. 100. 1... 104): οδρίτα]ατι τῇ, Ῥεαῖ.: 

Αἰσχυλί[(δ]ες μ᾽ [ἀνέϊθεκείν ᾿Αθεναίαι τόδ᾽ ἄγαλμα) | 

αὐτὸ κα[ὶ γ]εν[εᾶς, μν]έμα [φιλοφροσύνες)]. 

Ἐν ΝᾺ}, 373 "8 (ρ. 89. 10. 111.}: Ὀαβὶβ πὰ, Ῥεπὶ,: ᾿Αριστίον: καὶ ἸΤασίας: ἀνεθέ [τεῖν: τέι ᾿Αθεναίαι: 

ἀπαρχέν. 
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᾿Αρχενηίδης εἴ, π, 226, 

ἘΠ0ΡΡὀ ΧΙΝ : Παρτηθηία τιαϑὶβ δοσοῖ: Δεισίθεος: Εὐθύδεμος: ἀπαρχὲϊν -“---Ἰ : ἀνεθέτε[ν] : τέι ᾿Αθεναίαι, 

ΚΟΙΑ, ΙΝ, 1, 373 51 (ρ. 84. 1. 132}: ἴταρτη. οοϊαπιθ δ τὴ, Ῥεπί,: [τέι] ᾿Αθεναίει ἀνέ[θε]σαν [Δ ι)ον[υσόδορ]ος | 

[καὶ ᾿Α]θεν ὁδ.ορ[ο)]ς ἀπίαρχ]ὲ[ν | “οι --οΟἸκλείδο. 

, .,351 (1. 137): οοἸ πη 6 }1α τὰ, Ῥεπῖ,; Ἐόρτιος καὶ Ὃφσιάδες ἀνεθέτεν [| ἀπαρχὲν τἀθενάαι, 

Ἐν ΙΝ, 373 5" 134 (ρ, 84. 93. ἵν. 139): Παρτηθηίδ αϑῖ5 τῇ, Ῥεηΐ,: 

α [Ἐπι]χάρες | 

ὅ χοὶ παῖδες] Ἐπιχάρες [ Ὀφολονίδες | [Χ] αρῖνος | [Χα]ρίσιος | -κλὲς | --Ἰ 

ς ἀπαρχὲν | [ἀν]έθεσαν ||; [τέι ᾿Αθεναίαι "]. 

Εὐαρχὺς εἴ, πὶ 227. 

Εὐθύδημος εἴ, π, 216, 

ΚΟΙΑΙ ΤΣ 262 (Ρ. 151 1. 85)" ΡΕΞῖ5. τὸ. Βεπὶ ;Σ Εὐφρόνιος [᾿......-: ἀ]ν[έθεκεν “ο] | κεραμεὺς [τέι 

᾿Αθεναί]αι δίεκάτεν. |] --- ἐποίεσ]εν. [ἴα ΤιΟἸ]Πηρ, ἘΕΊΤΟΒΒΟΗ ἰετηρίδπετγαί: 

Εὐφρόνιος [μ᾽ ἀνέθεκε]ν [᾿Αθεναίαι πολιόχοι 

ὃν] | κεραμεὺς [δεκάτεν, π]αιδὶ [Διὸς μεγάλο]. (οἴ, π. 300.) 

ΙΝ, 1, 373 39.45 (ρ, 83. 181. 1... 155}: Ὀαδῖβ πὶ, Ῥεπί.: Θεό[δο]ρος: ἀν[έθεκεν: Ὀν]εσίμο: Ἱυιός]. [| 

Ὀνέσιμος: μ᾽ ἀνέθεκεν: ἀπαρχὲν | τἀθεναίαι: Ὃ Σμικύθο “υιός. 

ἘΠ 1, 395 00]]. ΙΝ, 1, Ρ-. 44 (1. 161): Βαβίβ πὶ, Ῥεηΐ.: [Ἴ]ον ἀνέθεκεν ᾿Α[ντι]λἰόχο ᾿Εφέσιος" ἀπαρχὲν τ] ξι 

᾿Αθεναίει. 

ἘΠῸῚΠ1, 350 (Ρ, τ ρΡ. 153. 1... 166): οοἸαπηε}]α Τοπίοα τὰ, Ῥεπί,: [--- --- ἀν]έθεκεν ᾿Αφιδναῖο[ς] τἀθεναίαι: 

ἀἄνίυ --οὐν ἀϊθανάτον “οἱ ΓΟἰλυμπον] ἔχοσιν | 

[Καλλίμαχος πολέμαρχος ᾿Αθεναίον τὸν ἀγῶνα: 

τὸν Μέϊδον κάτα --ἦὺ --Οο τ]ελὲν ὀνο[μαστὸν "] 

παισὶν ᾿Αθεναίον μία τε] ν (Μαραθῶνι) -“--Ἰ. 

ἘΠ, [Ν,1, 3730 (Ρ. 163. 1,. 368): ρᾶτ5 ἸΔ τί τη. Ῥασ.: Κεφ[]σογίεί τον: ἀνέθ[εἸκεν : Ὃ Νιρίου: [ἀπαρχὲϊν : 

τέι ᾿Α[θεναίαι]. 

ἘΠ, ΧΧΨΙΙ: ραγαμα Ὀαβίβ δοεῖεὰ: Κλ ε[ὸ] ἀνέί(θεκεν) ἄγαίλμα | τἀθε]νάαι: “αυτές. 

ἜΟΙΑ, ΙΝ, 1, 373 α3, 15. 51. δ2, δ (ρ, 43. 81, 83. 84. 163. 1. 172): ᾿Αθενάαι δε[κάτεν ἔργον ἢ] [| καὶ χρεμάτον 

[ἀνεθέτ]εν ] Κολλυτίδες ᾿Αρχενείδες. 

ἘΠ [Ν01, 3731} (ρ. 86. 1,.ὄ 177): αρδοὰβ τὰ, Ῥεηί.: Λυσίας ἀνέθεκεν ᾿Αθεναίαι | ἀπαρχέν, Εὐαρχὶς 

ἀνέθεκεν | δεκάτεν ᾿Αθεναίαι. 

ἘΠ ΙΝ,1, 373 13 (ῥ. 130. 180, 1,. ΧΙΧΨΙΠΠ): Ὀδϑὶβ δαῦθα ἰχίρεβ 5191} Ῥο]ϊδάϊβ (180. ἘΧΧΙΙ, 1): Μελεσὸ 

ἀνέθεκεν δεκάτεν τἀθεναίαι. 

ΙΝ, 2, 1426 ὃ (Ὁ. 784): 5ἴεϊα πὶ. Ῥεπί.: ᾿Αθηνάαι Μένεια ἀνέθηκεν | ὄψιν ἰδοῦσα ἀρετὴν τῆς θεοῦ. 

», Π, 1426: Ῥαϑβῖβ τὰ, Ῥεπηί. : [Μ]ύτων Ἐπιχάρίμου ---Ἰ] [ ἀνέθηκεν τῆι ᾿Αθην[δι εὐξάμε]ϊνος παῖς ὦ[ν]. 

ἘΙ,, ἘΚ Χ ΧΙΙ.: ἤάρτη. ραΐοταθ δεύθαθ: Νίκα ΤΤ ἀνέθεκεν τἀθεναίαι]. 

ἜΟΙΑ, ΙΝ, 1, 373 τὸ 8, 8:.τὸ 11 ὃ (ρΡ. 127. 193. 1,. 372): ἰπ τηδγρίηθ ἰαὈτὶ τη, Ῥασ.: Ὀνέσ[ιμος καὶ Σ]μίκυθος: 

ἀν[εθέτεν :] ἀπ[αρχὲν τέι ᾿Αθ]ενα[ίαι)]. (οἴ. π. 221.) 

Ὀφολωνίδης οἵ, π, 219. 

Ὀψιάδης οἴ, π, 218. 

ἸΤασίας εἴ, π, 215. 

ΟΙΑ, ΤΙ, 1392: Ὀαβῖβ τη, Ἡγχη.: [᾿Αθ]ηνᾶι [| [Πλειστία]ς" Αἰχμαίου Κηίφισι] εὺς τὴν θυγατέρα [| Στρατονίκην 

ἐρρηφορήσασα[ν]) [ὃ καὶ ἡ μήτηρ ΤΤυθιὰς Διοδώρου | ̓ Αμφιτροπῆθεν θυγάτηρ | καὶ οἱ ἀδελφοὶ [ 

[Δι]όδωρος καὶ ΤΠλειστίας ἀνέθηκαν. [|[ἐπὶ ἱερεία]ς Στρατοκλείας τῆς [19 --- Φιλχαίδου θυγατρός. 

ἜΙ, ΧΧΧΥΙ; δηθὰ υἱδϑἷὶ58 δῃοπεὶ:; ΤΤολυκλές: ἀνέθεκεν Ὃ κναφεὺς: τἀθεναίαι. 

ἜΟΙΑ, ΙΝ, 1, 373 το (ρ. 193. 1.. 375): ἴπ τηαγρίπα ἰαῦστὶ τὰ, Ῥεηί,: ΤΤολύχσενος: Ὃ Μνέσονος: τὸ [κνα]φέος: 

ἀνέθ[εκεν]: ἀπί[αρχὲν : τέι ᾿Αθεναίαι]. 

Σμικύθη εἴ, πη. 240. 

Σμίκυθος οἴ, π, 232. 

ὙΟΊΑ, ΤΥ νν 272 5 Ὁ; 86, 1, 260}: 6818 τῇ, Ἐπί: 

[Μνέ]μ᾽ ἢ ἀνέθεκε: Τύχανδρος [| ἀπαρχὲν: τἀθεναίαι. 
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ΒΘ ΟΙΑ. Π, 1423: Ὀαβὶβ πὰ, Ῥεπί, τθρ. ρσορβε Ῥυορυίδθα: 
Φαιδιμίδης ἀνέθηκεν [᾿Αθ]ηναίαι τόδ᾽ ἄγαλμα 

ὑὸς ἸΤρωτάρχο ΤΤροβαλίσιος, ὧι σὺ δὸς ὄλβον 

αὐτῶι καὶ παισὶν τοῖς τ᾽ ἐπιγιγνομένοις]. 

ΒΘ ὦν ὙἹΝ;.χ. 273 Ὁ (ρν 86. Τοῦ 2τ5) ὁ: ΘΟ 614 χὰ, ΒΕ ὃ 

Τόνδε Φίλον ἀνέθεκεν ||; ̓Αθεναίαι τριποδίσκον [ 

θαύμασι νικέσας | ἰς πόλιν, “Αρεσίο. 

259 ἽΙ,. ΧΙ: βουζαϊιπι δογθατῃ Θοσροηθο οτπαίαπι: Φρυγία: ἀνέθεκέ μίε τ]ἀθ[ εἸναίαι | “ε ἀρτοπδλ[ις]. 
240 ἜΓΙΑ, ΓΝ, 1, 373 ὃ (Ρ. 80. 1,. 216): ἴτᾶρτῃ, Ὀαβὶβ τῇ. δοιαὶ: --- ἀνέθε[σαν: --- | κα]ὶ Φρύνε: καὶ Σμικ[ύθεϑ: 

ἀπαρχὲν ἢ] [ τἀθεναίαι. 

24] τ ΙΝ,., 373 19. 131 (ρ. 182. 1... 218): Ὀαβὶβ τὺ, Ῥεπί. : Τἀθηναίαι | δεκάτην | χορίοζωΣ | ̓ Αθμονόθεν | 
Χαιρέδεμοί(ς) Φιλέα. 

242 τς, 1Ν,1,373391 (ρ. 199. 1,. 8): 5ζοϊα ἰὰρ. ροσ. : [--- ἀνέθ]εκεν : ̓Αθεναίαι: Χατρίον: [τα]μιεύον : Κλεδ[ίκο υἱός]. 

Χαρίας" οἵ, ἢ. 218. 

Χαρῖνος εἴ. π. 219. 

Χαρίσιος εἴ, π. 219. 

248 ΟἿΑ. [|| 1591: πι|. Ῥβηῖ,: τὰ -- |ἰ ὑπὲ[ρ ---Ἰ | ̓Αγνοκίλ--- τῆς] [ μητρὸς ᾿Αἰθηνᾶι ἀνέθηκεν)  ὅ ἐρρ[η]φο- 

[ρ ἡσασαὶ | ἐπὶ Καλλ|ι---- ἄρχοντος], [ ἐπὶ Μενεκρ[άτους ἄρχοντος]. (01; 138; 2.3 ΞΞ ἘΧΎὉ 

ἐς Κτεάτου, εἰ. πο 7:: 

ΑΑ͂ ἸΓΙΑ, ἹΡ΄, 7, 373 2 (Ρ. 128. 1,. 1.2): Ὀα5ῖ5. ἰδρ. μοχ.: 

-υωνες καὶ παῖδες ᾿Α[θ]εν[α]ίαι τόδ᾽ ἀίγαλμα 

ἄνθεσαν ] “ἐ δ᾽ αὐτ[οῖ]ς [πρόφ]ρονα θυμὸϊν ἔχοι]. 

245 ὃ΄., [Νν,1, 373 Ἰ5 Δ (ρ. 197. 1..ὄ 11): ἰπ ᾿πηατρίμα πδϑὶβ μοπεὶ: --φῶν: μ᾽ ἀνέθεκεν: ἄγ(α)λμα: τἀθεναία{ι]). 

246 Ἐν., ΙΝν,1, 373 35} (ρΡ. 198. 1... 229): Ὀαϑβῖβ πὶ. Ναχὶ!: [τόνδε τὸν λ]έβ[ετα ὃ ἀνέθε]κεν τἀθ[εναίαι ἰ| δ)]εκάϊτεν 

-- Ὃ ] ναξυπίεγός]. 

24 ὑ Βυ]. (οι. Ηε]]. 1896 ἰαῦ. 6: ἴταρτη. ιιαϑὶβ Ποι ]}15. ἢρσ, ηἷρτ, ρῥἱοι : [--- ἀνέθεκε]ν: ᾿Αθαναίαι : αὐτὸς ποιίέσας 
καὶ γράφσας!]. 

248 ἽΙ,. 1ΧΠ1|: οαρὰΐϊ αὐίθεῖβ, Ραὺβ παϑὶβ δῃθποῖ: τέν ὀκεῖαν με τ[ἀ]θεναία[ι] ἀν[έθεκ]εν. 

249 ἀνέθηκεν ποπιϊπὶ ἄφδθ αὶ βοϊαπη δὰΐ δάἀάϊίο ἀπαρχὴν (ἀ.) τὲ] δεκάτην (δ.) Ξυδίαποίιπι: 

ἃ ἜΙ,, ΤΠ» [Γλύ]κε ὃ. " ΤΥ, 1) 3,3 (ρ. 9ἐ. 1.. 170}: Κιρίσε ἂν 

ὃ ἜΙΝ, 1, 373 335 (ρ. 200. 1,.ὄ 130): [Διοκ]λείδες: πα ἘΙ,. ΧΧΥΙ: Κλεαρέτε 

Ὃ Διοκλέος ο ἿΙ,. 373: [Ὀνέσιμος : [Ἴο Σμι[κύθο)]) ἀ. 

ς ἘΙ. ΧΝν: Δορόθεος 2 1,396 (1.. 192): Πείκον: ᾿Ανδρο[κ)])λ -- 

ὦ ΙΝ, 1, 373 51] (ρ. 202. 1..ὄ 136): Ἐμπεδία ὃ. 4 ΙΝ, 1, 37313ς (Ρ. 197): Σμῖκρος 

εἐ 1,348 (1.. 152): Ἐχσέκεστο!ί[ς] γ ΙΝ, 1, 373 338 (ρ. 201): Τεισικλέες ὃ. 

ΣΎ ΙΕ ϊμογὲν εἰς] ἃ. ς ἘΙ, ΣΊΩΤ': Τιμαγόρα 

5. ἾΝ, 1, 373335 (ρ. 200. 1..ὄ 141): [Ε]ὐάνγελος ἐ ΙΝ, 1, 373 181 (ρ. 183. 1.. 211): Φαίδον [0 
Ὁ ΠΝ, ἡ, 373 51 {ρὲ 99. 1. τό2): Καλις ὃ. Κτεσί[ο] 

ὁ ἘΙΝ, ἢ, 371: (ρ. 127. Τὶ. 367): [Καλ]λιστὸ πέος ἘΙ, ΧΙΠΠ: Φειδιάδες 

Ναυκύ[δος θυγάτερ) ἀ. ᾿ κα ἮΙ, ΧΙ͂Υ: [Χ]αρίας 

ξ ὮΙ, ΧΧΥ: Καπανίς ὃ. ») ΙΝ, ἡ, 373 Βὸ (ρ. 91): .«αιτχς Κορτυνίο 

 Π,ι1424: [Κηφισόδοτος ᾿Απολήξιδο[ς] [Αἰθ]α- .ε- ἘΠ, 1422 -- --οἫὦ Λαμπτρεύ[ς] ὃ. 

λίδης | 
ΘΟ δεῖξᾶ ΒΡ 6] 1Ὲχ Μίπογιδθ βϑδοσὰᾶ: 

α ἜΙ. ΧΧΧΝΤΠΙ: ὑτίρά)" ἸΤοσίδειος [ἀνέθεκεν ὦ ἜΙ, 1 ἸΧΧΧΙῚ, ΤΥ ΧΧΥΤΙ: “ρὸ[ν] ᾿Αθεναίας. 

τέι ᾿Αθεν]αίαι. ὁ ἘΙ, ΤΧΧΧΙ-- ΙΧ ΧΥΙ ΙΧ Χ ΧΙΧ : Ἱερὸν τὲς 

δ᾽ ἘΙ, Τ Κ ΧΎΠΠ: ὑερά εἰμ[ι] τὲς [᾿Αθεναίας]. ᾿Αθεναίας. 

ες ἜΙ, ΤΙΧΧΤΧ : “Ἱερὰ ᾿Αθεναίας. ΚΙ ΤΧΧΧ; “Ἱερὸν τέι ᾿Αθεναίαι. 

ΜΙΝΕΉΈΝΑ ΑΌΌΙΤΟ ΟΟΘΝΟΜΙΝΕ ῬΟΕΤΊΙ͂ΓΟ 

451 ΟΙΑ. 1, 307 (Κ. 753. Τὸ, 182): ἀἴδοιιβ τὰ, Ηγτα, αἱ οἰ ἀοπασα πἀοζίιαπι τα] : 

ΤΤότνι᾽, ἀπαρχὲν τένδε Μένανδρο[ς θξέκ᾽ ἀπὸ τέχνες, | 

εὐχολὲν τελέσας, σοὶ χάριν ἀντί[ιδιδός], 

Αἰγιλιεύς, “υἱὸς Δεμετρίο, ᾿δίι σὺ τὸν ὄλβον) | 

σδιζε, Διὸς θύγατερ, τῦὄνδε χάρ[ιν θεμένε!. 
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ΚΟΙΑ, ΙΝ, 1, 373} (Ρ. 88, Ι,, 220): ἤϊαρτη, σο] τ, 6 1146 πὶ, Ῥαζ.: 

δὴ Ν νες θέκε Διὸς κόρει τόδ᾽ ἄγαλμα, | 

[[ὁσπερ δὲ] πατρὸς Ὃς Χαιρίονος ἐπεύχεται (ξ)ναίι]. 

Ἐς ΙΝ» ἢ, 3732 (ρ. τοῦς ἵ., 102): οδρί τα! οΟΙ] τη 61146: 

Αἰσχίνες ἀνέθεκεν | ̓Αθεναίαι τόδ᾽ ἄγαλμα, 

εὐχσάμενος δεκάτεν παιδὶ Διὸς μεγάλο. 

ΠΌΝΟΣ 373. (ρ. 133., 1. 180): ΔΡΈΘΙΞΙ τα, ΕΠ η: 

Σοί [με], θεά, τόδ᾽ ἄγαλμ’ ἀνέθ]εκε Μελάνθυρ οἱς, ἔργον] | 

εὐχσάμενος δε[κάτ]εν παιδὶ Διὸς μεγάλο. 

δ ΥΝ, 1, 182 (Ὁ. 15η-.15. 264} βΑθίδι ταν Ἐδηΐι: 

[Μνέμ᾽ ἀνέθεκε ὦ--Ἶος ᾿Αθεναίαι τόδ᾽ ἀπαρχέν, | 

[εὐχσάμενος δεκάτεν παιδὶ Διὸς μεγάλο. 

ἘΠ ἸΝΣ; 373. 55. 11 (ρ΄ τϑο. Μ΄, 265): ἈΑ515 Τῇ. ἘΕΠ,: 

[--οἩ ἄγαλμ᾽ ἀ]νέ[θεϊκεν | [᾿Αθ]ενα[ίαι τόδ᾽ ἀ]πα[ρ]χέν, | 

[εὐϊχσ[αμένε] κ ό([ρ]ει [| [πα ι]δ[ὶ Διὸς μ]εγάλο. 

Ἐς ΙΝ, α, 3733 (ρ. τοδ. Τν, 1): ΠΒιαρτηεπία Ὀαβίβ ἰαρ, βού, : [Εὐάϊνδροῦ Μο.. .]... υκλὲς : Ἂ [ρ]1σ]τό- 

διᾳος : Β[---ἰ ἀνέθεσ]αν πρᾶτοι γλ᾽αυ [α]όπιδι : φόρ[ε!]. 

Ἐν Νν Χ, 3739 (ρ. 89: 1, 5} ἀχὸ Ἰχαρτποηια 1 ρὲ Ροχί: 

Φυίωυ-- ἀνέθεκε Διὸς γλα]υᾳόπιδι α[όρ εἰ]. 

Σ΄ Τ᾿ 255, ΟἿ, ΤΥ, Σ Ρ. 40: 1 ΟΥδ᾽ πηᾶρπὶ τιδ5ῖ5. ΠΟ 1119. Ἐγδοεῖ : 

[--οὖ-- ἀνέθεϊ]κεν Διὸς γλαυφόϊπιδι φόρει!]. 

ἘΠῚ ΤΟ 755. (0]]. ΓΝ 7 Ρ. 20); ἱπαρταδπίστῃ 140. ῬοΣ.: 

΄4ο[ὦ.- ἀνέθεκε Διὸς γλαυᾳ]όπιδι ᾳόρει. (οἷ τι, 281.) 

ἘΠ) ΙΝ, ἢ 373 335 (ρ. 199. 1,. ΣΧΤῸ: Ἰαπιθ!α δθγθα: οἱ ταμίαι: τάδε χαλκία : --- | συνλέχσαντες : Διὸς 

κρατερ[όφρονι ᾳόρει: [ἀνέθεσαν] [ ̓ Αναχσίον : καὶ Εὔδιᾳος καὶ Σ -- --- | καὶ ᾿Ανδοκίδες : 

καὶ Λυσιμαχ-- --Ἰ. 

ΘΕ 3) 27.2.8. {00 41} 26: Εἴ 3} ΆΞΙΒ. ἸΔΡ.ΡΟχ.: 

α ἴπ τρδυρίηθ βιρεγβοίεῖ : --τπιοῖ τὸν ᾿Α[θεναί]ον ἢ ̓Αθ[εναίαι] [ ᾳ«ό[ρ ει --Ἰ. 
ὁ ἴῃ [τοηίϑ: --τόνδίε τὸν β]ομὸν : ἐπ[οίεσαν)]. 

ἜΙ, Τ{Ψ1Π: δηβα τιδϑῖὶβ Δμεπεῖ;: [εἸὐχσαμένε δὲ κόραι. 

ἜΟΙΑ, ΙΝ, 1, 373 193. 194. (ρ, 99. 1..ὄ 113}: Ὀαβῖβ τῇ. Ἵδϑγαεῖ, σὰ86 ἄπο 5151] δβεῦθα {11}: 

᾿Αριστομάχεν: καὶ ᾿Αρχεστράτίεν --- ---Ἰ | παῖδε: 

Φαρθένε, καὶ γενεά[ν]: “οἷν .--ὧὗὐ 1 ---: Κύναρβος: 

παισὶ --- - 

ἘΠ ΙΥΡΓῚ 273 5 9. (Ὁ, 1121, 108: 1, 207): ὉΟΙΠ16114. τῇ, Ῥεπΐ. : 

Φαρθένε, ἐν ἀκροπόλει Τελεσῖνος | ἄγαλμ᾽ ἀνέθεκεν 

Κέτιος, “δι χαίροσα διδοίες [ ἄλ(λ)ο ἀναθέναι. 

τ Ι, 263, ἸΥ͂, 1, 373 218 (ρῷ, 102. ἵ,. 143): σοΙυτα 6114 τὰ, Ῥεπί, : 

[Π]αλλάδος ἐμὶ θεᾶς, ἀνέθεκε δέ μ᾽ Εὐδίκο “υὸς 

Δεχσίθεος, κτεάνον μοῖραν ἀπαρχσάμενος. 

» ΙΝ, 1, 373 216 (ρ, το, ἵ,.ὄ 131): δδϑὶβ. τὰ, Ῥεῃί, : 

[Π᾿ αλ]άδι μ᾽ ἐγρεμάχαι Διονύσιο[ς τιό]δ᾽ ἄγαλμα 

στέσε Κολοίο παῖς, [εὐχσά] μενος δεκάτεν. 

ον ΟΣ, 274. (ρ, 202. αν». 241).2. 85 80118. χὰ, ΡΘΕ: 

--δί--- ᾿" - -- -- --- ᾿Αρισ]τοτέλε[ς "ἢ με]: 

ἸΤαλά[δι} Τριτογεν]εῖ: Ὑλαῦυ κ[όπ]ιδι | [κόρειν δδρον] ἔθεκεν. 

ἘΠ, ΙΠ, 1427 (Κ. 770): Βαβὶ5. τὴ, ΕἸδιιβ, ἰπίοσ Ῥδυίβοποόποπι οἱ Ῥτορυ αρα: 

Σωθε[]ς ἐγ μεγάλων κινδύνων εἰκόνα τήνδε 

στῆσεν Λυσίμαχος ἸΤαλλάδι Τριτογενεῖ. 

Λυσίμαχος Λυσιθείθου :᾿Αγρυλῆθεν. 

(οὐκ ἀμέλησε Ξυρριὶ. 

ΚΊΤΟΒΠΟΒ) 

»-ππασσουυδ αδ Ἀπ ΔΝ ΜΌοο 



124 ΤΙΥΝΙΙ ΝΟΤΙΝῚ 270---280: ΠΆΛΛΑΣ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ, ΑΘΗΝΑᾺ ΠΌΛΙΑΣ 

Ὡ71Ο ἜΟΓΙΑ, ΙΝ 1, 373 100 (ρ. 90. Ι,. 227): 5ἴβὶα τὰ, Ῥεπί,: 

218 

214 

215 

216 

γα 

218 

219 

280 

281 

282 

288 

284 

285 

286 

2817 

288 

289 

ΟΙΑ. 

" 
᾿ 

ἸΠαλνλάδι: ΤρΙ το γεν εὶῖ τ τὖὺ.-.-. 

Στρόγ]γυλός μ’ ἀνέθείκε » -Ηκ Ξωὼ -Ὁ] 

καὶ Χρἔέμες “υὖὑς -- 

ΙΝ, 1, 373, τὸ 3 (ρΡ. 193. ἴν.. 280) : ἴῃ πιατρίῃηθ ραίθγαβ πη. Ῥεηΐ. : --πελὸ ἀνέθε[κ]εν βο---ἰ ---ἶτες ΤΤαλλάδι 
Τριτογεν εἴ --- || --- μὲ πατίέρ ---Ἰ. 

ΙΝ, 1, 3739 (Ρ. 92. 1,. 282): αϑὶβ τὰ. Ῥεηί.: 

που -,ο,ὮἋὺὸὺ -ὧ --ὦ ἄνθεσαν ἁαγνᾶι 

Τριτογ[ενεῖ -- -- 

ΑΘΗΝΑᾺ ΠΌΛΙΑ (ΠΟΛΙΟΥΧΟΣῚ 

ΠῚ, 1744 (Ρ. 491): Ὀαβὶβ πι. Ῥαεηΐ, τβρ. δὰ τηθυϊἀϊοπαϊεβ ἀγοῖβ ταάϊοεβ: ᾿Αθηνᾷ Τολιάδ[ι)]. [ ἐπὶ ἱερείας 

᾿Αλεξα[ν) δρας τῆς Λέοντος] | ἐκ Χολλειδῶν. 

ΠῚ, 826: Ὀαβὶβ πὶ. Ηγτα. : [--- --ιμε ᾿γ]άλων;» ἀντιδιδόντες" ᾿Αθηναῖοι τῇ Πολιάδι ἀνέθηκα[ν] [ κόσμον 

τῷ φρουρίῳ ὃ αὐτί[ὸς] ! οἰκείοις ἀναλώμασιν | κατεσκεύασεν. 

1ΠΠ, οιϑ: ἴῃ οἀρίταϊο οοἰαπαθ; Ἣ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος [ ̓ Απολλοδώραν ᾿Απολλοδίὠρου)] [ Γαργηττίου 

θυγα[τέρα | ἐϊρρηφορήσασαν ᾿Αθηνᾶι Τ]ολ[ιάδι]. 

1ΠΠ, τό: Ὀαβὶβ πὶ. Ῥεηΐῖ.: Ἢ βουλὴ κα[ὶ ὁ δῆμος] | Τερτίαν Λευκίου --- -- [θ]υγατέρα ἐρρηφορ ἧἡ- 

σαίσαν | ᾿Αθ]ηνᾷ ΤΤολιάδι. | δ ἐπὶ ἱερείας Στρατοκλέας. [| οοτομα 1: 5. Ἢ βουλὴ | [καὶ ὁ δῆμος | 

ἐρρη]φ[ορ]ή [σ]ασαν. [1 οΘοτοπα 11: ὃ Ἢ βουλὴ | καὶ ὁ δῆμος | ἀφ᾽ ἑστίας | [μυηθεϊσ]α[ν]. [[ φοτομα ΠῚ: 

9 Ἢ βουλὴ | καὶ ὁ δῆμος | κανηφορή [σασ]αν Ἐλεί[υ 9σινίοις]. [{ οοτομα ΙΝ: 11 Κανηφοϊρήσασαν 

Ἐπιδαυρίοις. 

ΠῚ, 1420: Ὀαβίὶβ: Δήμαρχος ᾿Αριστίωνος ΤΤ]αιανιεὺς [᾿Αθηνᾶι ΤΟλιάδι [ τὴν ἑαυτοῦ --- --- 

1Π, 1917: Ὀαβὶβ πὶ. Ῥεπί. : [-- ---ἰίου ἐξ Οἴο[υ θυγατέρα ἐρρηφορ ἤσ[ασίαν ᾿ΑἸθηνᾶι ἸΤολιάϊδι ἡ | 

μήτ]ηρ “Ἑλένη Α...}5..ὡς ἐκ Μαραθ[ωνίων)]. | [ἐπὶ ἱερ]είας ---.ὕ 
ΠῚ, 931: Ὀαβὶβ πὶ. Ηγπι.: Εὔδημος ἸΤΠολυεύκτου Φλυεὺς | καὶ ᾿Αγαρίστη ἸΤολυεύκτου Φλυέως ἃ 

θυγάτηρ τὴν μητέρα Στρατόκλειαν [| Εὐδήμου Μελιτέως θυγατέρα ᾿Αθηνᾶι ΤΤολιάδι. 

ΙΝ, 1, 373 81 (ρ. 180. 1,. 158): 5ἴε]α πὶ. οδογαεῖ: Δεκάτεν: ᾿Αθεναίαι: πολιόχοι Ἱεροκλείδες: μ᾽ 

ἀνέθεκεν Γλαυκίο. 

ἘΠῚ ΧΧ παϊσπλ Ῥιυπίουμπι δογειμι: [ἸΠεροφδᾶν ἄγαλμα ἀνέ]θε[κε Διὸς γλαυ]ᾳόπιδι [α]όρει [πολι] ὀχοίι 

δ]εκ[ά]τε[ν]. (οἵ. π. 257---260). 

ΟΙΔ. 11, 1391: οσαρίταϊαπι πὶ, Ῥεηΐ, τορ. δά πηουϊἀϊοπα!οβ ἀγοῖβ τα ῖοθβ  ᾿Αθηνᾶίι ΤΤολιάδι) | ὁ πάππος Ἱππόν[ικος 

᾽) 

-Ἴ [᾿Αθην[αίδαὉ] Θεοδώρου Μαραθ[ωνίου θυγατέρα 1] | ὃ ἐρρηφορήσαϊίσαν ἀνέθηκεν). 

ΠῚ, 887: Ὀαϑβὶβ πὰ. Ηγτα.: [Λέ] ν Λεωνίδου ᾿Αζη[νιεὺς καὶ ἡ γυνὴ ---Ἰ΄} Δίίζωνος Λανπτίρ)]έως θυγάτηρ 

τὴν ἑαυτῶν] | θυγατέρα Ναυσιστράτην ἐϊρρηφορήσασαν | ̓Αθηνᾶι) ἸΠολιάδι καὶ ἸΤανδρόσίωι 

ἀνέθηϊὅκαν. ἐ]πὶ ἱερῆας Καλλιστ[οῦς]. 

Π, 1390: {ταρτηθπίαιπι οαρί(α]ϊ πὰ. Ῥεπῖ. : ἸΤαναρίσταν Μαντίου Μαραθωνίίου ὁ πατὴρ] [ καὶ ἡ μήτηρ 

Θεοδότη Δωσιθέου Ε--- --- [ἰ| θυγάτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ Κλεομέν[ης καὶ --- --- [ἰ ἐρῤφρηφορήσασαν 

᾿Ἄθηνᾶδι ἸΠολιάϊ[ δι] | ὅ ἀνέθηκαν. 

ΠῚ, 1392 ὁ (Ρ. 350): Ῥαβὶβ πι, Ῥεηΐ.: [ἱέρειαν ᾿Αθ]ηνᾶς ἸΤολιάδος Χρυσίδα | [Νικήτου] ἸΤεργασῆθεν 

θυγατέρα | [--- κ]αὶ Νικήτης καὶ Φιλύλλα | --- Εὐπυρίδου τὴν ἑαυτῶν | δ[ἀδελφὴν ᾿Αθ]ηνᾶι ἸΤολιάδι. 

1ΠΙ, 902 (Κ. 861): Ὀαβὶβ τὰ. Ῥεπῃί,: 

Ἐρρηφόρον πατήρ με, πότνα, σ[οί, θεά,] 

Σαραπίων μήτηρ τ᾽ ἔθηκ[εν] Χρη[σίμη) 

τὴν σήν, Θεαν[ὠ], πέντε καὶ [συναίμονες]. 

δὸς δ᾽ οἷς μὲν ἥβην, οἷς δὲ γηράσκειν καλις]. 

ΙΝ, 1, 373 166 (ρ. 91. 1... 201): οἀρίτα]απὶ τὰ, Ῥασ, οἰΐπι ραγααϊαπι βίαϊαδπι ἴδγθηϑ: 

[ἀστῶὸ]ν θαλόντον, πολιέοχε πότνι᾽ ᾿Αθάνα,! ([ἔργο]ν 1οἰϊπρ) 

Σμίκρο καὶ παίδον μνέμ᾽ ἔχοι ἕδε πόλις. 

ΠῚ, 1171: θαβὶβ τὰ. Ῥεηΐ, (αθῖ, ἴδσο Αὐριβίθαθ); Ὁ δῆμος ὁ Χίων | Φησῖνον Σκυθίνου | ̓ Αθηνᾶι ἸΤολιάδι ᾿ 

καὶ θεοῖς πᾶσι. 

Ι1, 349 (1.. 243. 0011, Ρ.. 154}: ἰδῦι]α πὶ, οαογα]οὶ (βαρρὶ. Ποῖ Ἄἑάφη, Αἰΐέλ. τϑο8 ρ. 483): 

«ιν οφάνες μ᾽ ἀνέθεκεν ᾿Αθεναία[ι πολιόχοι 

χο]ρίοῦ δεκάτεν τὸ τέκνο εὐχ[σαμένο)]. 
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Η ΘΕΟΣ: ἘΟΙΑ, 1, 345. ο0]1, 1, 1, Ρ. 40 (1,., 10): Ῥαβὶ5. ἰὰρ. ροζ,: τέι θε[δϑι | ἐγραμάτευε: Φ αιδρί(α ς]. 

ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑΝΗ 

ΟἿΑ, ΠῚ 1329: Ὀαβῖ5. τὰ. Ῥοηΐ, τθρ. δά οἄθιμη Ἡοτγοάϊβ; [Β]άχχιος τῆι ᾿Αθην[δι] [ τέι Ὀργάνηι ἀπαρχὴν | 

ἀνέθηκεν στεφανω θεὶς ὑπὸ τῶν θιασωτῶν. 

» Π|,1429: Βαβὶβ τὰ, για, τθρ. π᾿ ἀύθα Μίποτιιδο Το χίτοῖβ : [Ε ὑ]κτήμων [... κλέους ..... αἷος | [᾿Αθ]ηνάαι [ 
5[Ἐρ]γάνει | [ἀἸνέθηκεν. 

» [Π, 1428: ἔγαρτη, Ῥαβὶβ τὰ, Ἡγτλ, τ6Ρ. οὐθηίθηι τιϑύϑιιθ 80 Ἐσθομίμθο: [Ἢ] δ[ύ]λη Εὐφρο-- --- [᾿Αθ]ηνᾶι 

Ἐργάίνηι ἀνέθηκεν]. 

, Π,|,1434 (Κ. 776): ρΡαγια Ὀαβὶβ πὶ, Ηγτῃ, τερ. ΡῬτΌρβ ἀὔθατλὶ Μίπθγιδθ Τχίχίοῖβ (πουρθηι5. βαθο, ΓΝ): 

Χερσί τε καὶ τέχ[ν]αις ἔργων | τόλμαις τε δικαίαις | 

θρεψαμένη τέκνων γεν[εὰ]ν ] ἀνέθηκε Μέλιννα 

ὅ σοὶ τήνδε μνήμην, θεὰ ᾿Εργάνη, [ὧν ἐπόνησεν | 

μοῖραν ἀπαρξαμένη κτεάνων, [ τιμῶσα χάριν σήν. 

,», [Δ 1438: πιάσῃ. Ῥεηΐ, Ὀ15 1πβουρύπτ: 

α (ϑαθο, 1Ν): --- Π]Παναθηναίοι[ς --- 

ὁ (ξ. ρϑι]]ο τεοεπίϊου): ---ος ὑπὲρ τί--- [ἰ᾿Αθηνᾶι τέι Ἐρ͵]γάνει ἀνέθη[κεν]. 

» [ν,χ, 373 3 (ρ. 205. ἵν. 119): οαρ᾽τα]ατα βίθιαθ τη. οδθχι]δὶ σθρ. ργορα δύβαπη Μίπεγιδε Ταχίσοίβ (βαθο. Κ) : 

[-- -- Ἰ| ̓ΑἸχαρνέος θυγάτ[ηρ] [ ̓Αθηναίαι Ἐργάνει [ ἀνέθηκεν. 

» ΠῚ, 217 (Κ. 796): ἴαρτῃ. ἴαθυαθ τη. Ῥεπί. σϑρ. ἰπ Ῥσυορυ]δεῖβ : 

᾿Αγαθῆι [τύχη!]. 

Δέσποινα ΤΤαλλάς, τοὶ [τόδ᾽, ἧι σοφῶν μέλει] 

φρόνησις ἀνδρῶν καὶ λ[ιθοξόων τέχνη, 

οἷ καλλιτέχνεις [ἔργον ἄνδρες ἄνθεσαν --- “-- 

,», ΠῚ, 1330 (Κ. 97): ἴαδυϊα τη. Ἡγπι. τερ. ρσορβ ὌΙρυϊαμι: 

Εὐ[άν]θη ᾿Αρίστωνος [ἐξ ᾿Αχ]αρνέων. τ 

Εἰκόνα μὲν γραπτάν, οἵα πέλει ἀμφιπόϊλο][ο], 

θήκα[μ]εν [ἐργ]οπόνο[υ ΤΤαλλ]άδος ἐν τεμένει, 

σκ[ή]νει δίὲ χθόνιον δίδομεν τά]φ[ον᾽ ἀλ]χὰ καὶ ἔνθα 

μανύω[ν μορφὰν ἀγλαϊ]εῖ σε τύπος. 

πα[τ]δείς --σὖ --ὦ καὶ Εὔ]πορος᾽ ἐν δ᾽ ἱεροῖσιν 

-ῶὼ -οῷὺν -- μ(ο)γῖραν ἔχοντες ἴσην 

[-ἯἪὺ -ὦὖ -- ζ]ώεσκεν ο.εὐω θνήσκεις 
ὃς, [κῆὲν τον -- -οἰὺ -«.μένηνι 

ΑΘΗΝΑ ὙΓΙΕΙᾺΑ 

Δελτ. 1888 Ρ. 32: ἱγαρτηθηΐατη τιαϑῖ5 ΠοΙ115. ἢρ, σγαρτ. οὐπαίῖ; [--- ̓Α]θην[αί]αι Ὑγιεί[αι Κ] ἀλλις ἐποίεσ[εν) καὶ 

ἀνέθ[εκεν]. 
ἜΟΙΑ, ΙΝ, 1, 362 (Ρ. 154. 1.. 85): ἴῃ βυρεγἤοία θαϑὶβ τῇ, Ῥεπί, ἘΠΡΏΧΟΙΪ ΠοιλΐπΠ6 ἰηϑίσηΐβ (ἢ. 220): 

-- -- -- ὄρχαμε :τ -- 

-- - -- ε: καλος -- 

-- -- -τνϑΡεκεν -- 

παν [Ἰυγίεια --ν -- (ααστα ὙγΥίεια δη ὑγίεια ἢ) 

ΑΘΗΝΑ ΑΡΧΗΓΕΤΙΣ (εἴ. π, 90)ὴ:. ετη, ΧΧῚΧ ρΡ, 629: ράγαυϊα Ὀαβῖβ τερ. δὰ τηδγϊ ἀϊομα]θβ ἀγοὶβ γδάϊοοβ : ̓Αθηνᾷ 

᾿Αρχηγέτιδι [ἡ ἱέρεια ΤΤαυλλεῖνα | Σκριβωνίου Καπίτωνος θυγάτηρ ἐκ τοῦ | ὅ συναχθέντος ἀπὸ | 

τῶν βληθέντων εἰς [ τὸν ΤΤαρθενῶνα ὃ ἦν τῆς ἱερείας τὴν [| σκάφην ἀνέθηκε. | 10 ὁλκή᾽ 

λί[τῥραι] ἐννέα || ὀνκίαι ε΄. 

ΑΘΗΝᾺ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΟἿΑ, Πρ 1672 τα ΠΙ|, τς (δϑίαϊϊ5. ἴθσο ϑ.1]8η 86): ἔγαρτη. ἀὐι]δθ τοίαπάδαθ τὰ, ἩΠ,. 

γ6Ρ. δᾶ Ῥδυίῃεποηῖβ δηρσαϊαπὶ αὶ ἰηίου ϑαρίθπί τ! οημθ5. οἱ οὐἱθηίθπι βοΐθιη ϑβρθοίαϊ : ̓Αθηνᾶς Δημοκρα- 

τίας. [ Ἣρώιδηϊίς --Ἰ. 

ΑΓΑΘΟΣ ΔΑΙΜΩ͂Ν: ΟἸΔ, ΠΙ, 215: ἴταρτη, Ὀαβίβ τὰ, Ῥεπί, (ϑομβοςπθ, Οσίγίδολ, Κοῖϊεγς ἴα. 26, 109): [᾿Αγα]θὸν 

Δαίμονί[α]. 

ΑἸΤΟΛΛΩΝ ΤΤΆΑΤΡΩΙΟΣ: ΟἿΑ, ΠῚ, 1518: οἷρρὰβ βᾶχοιιβ τθρ. δά ταάϊφεϑ πιουίἀϊομπαι 8 ατοΐβ: --μώνδο [ 

[Ἀπόλλωνι παἸ]τρώιωι. 
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ΤΙΤΥΙΙ ΝΟΤΙΝῚ 305---326: ΑΡΤΕΜΙΣ, ΑΣΚΛΗΠΤΙΟΣ, ΑΣΚΛΗΙ͂ΤΙΟΣ ΚΑΙ ὙΓΙΕΙᾺ 

ΑΡΤΕΜΙΣ (εἶ, πα. 361) 

1, τόορ: Ὀαβὶβ τὰ, Ῥεπῖ, τθρὶ ρύορε .Βοαίγατη: [Ττμ] οθέα ᾿Αγνίου ᾿Ερχιέως γυνὴ | [ὑπὲρ τῶν παιδίων]. 

᾿Αρτέμιδι Δικτύννει ἀνέθηκεν. 

1Π|, 216: (ἰτὐ]π8. ταστο ᾿πβουιρίιβ ἴῃ βοριθπίσίομδιὶ Ῥσορυ!αθοσιπὶ ρατίο: Δέσποινα | ἌΛρτεμι Κολαινί. 

ΑΣΚΛΗΙ͂ΤΙΟΣ (ἔτα!ϊ ἴδγε δὰ ἀππὶ ΟΠΊΠ65 τῸρ, 510 ἃῖοθ ἴῃ Α ϑϑουϊδρὶ ἔδπο 6] ρτορθ ἴαπυτῃ: οἵ, π. 183), 

. ΤΠ, 1475: Ῥᾶτια Ὀαβὶβ τὰ. Ἡγτῃ, (ρυίοσ, ραγιῖϊβ βᾶθς, Τὺ): Ἀριστοφῶν Λυσίνου |; Εἰρεσίδης ᾿Ασκληπιῶι. 

[ἐϊπὶ [ἱερέϊως Φιλοκλέους Ξυπεταιόνος. 

ΠῚ, 68 ὦ (ρ. 483): ἴαθι]α πὰ. Ῥεηῖ, : [Δ μ͵ήτριος Χάρητος Γαργήττιος | --- καὶ τὴν ὑποδοχὴν καὲ 

τὴν μύησιν οἰκείοις ἀναλώμασι ἰ --- |ἰ τ]ῶι θεῶι καὶ τῇ πατρίδι. 

ΠῚ, 1461: Ὀαβὶβ πὶ. Ἡνγπι, (ρυίοσῖβ ραγιὶβ βαθς, ΓΔ): 

Φανόστρατοϊίς -“--- -“--Ἰ. 

Δημοφάνης ἀνέθηκε Χο[λαργεὺς εἰκόνα τήνδε] 

τῆς αὑτοῦ θυγατρὸς Δί--.κνὦ εὐξαμένης]. 

Λυσιμάχηι γὰρ μητρὶ -- -- --- 

χεῖρα μέγας συτὴῤ -- -- --᾿ 

ἐπὶ ΤΠΤατ[αίκου ἱερέως]. 

1, 1487: Ρᾶγιιὰ Ὀαβὶβ τῇ. Ηγτ.: ᾿Ασκληπιῶ[1] | Καλλιάδης || ἐξ Οἴου. 

ΤΠ, 1485 : οἷρρὰβ πὰ. Ηγπι.: Μειδίας καὶ Δαν αὶς | εὐξάμενοι ᾿Ασκληπιῶι [ ὑπὲρ τῶν παιδίων, ὑπὲρ ᾧ 

Ἡδίστης καὶ Σωσικλέους | ὃ καὶ Ὀλυνπιοδιύρου. 

Π, 1466: ρΡᾶτιδ Ὀαβὶβ πὰ, Ηγτα. : Ἐπὶ ᾿Αριστάρχου Κοθωκίδο | ἱερέως. ἸΤολύδωρος | Κορώνου Κηφισιέως | 

᾿Ασκληπιῶι ἀνέθηκεν. ᾿ 

Π, 1453: οΟἷρρὰβ ἰδρ. οδοασοὶ δηαρῦρμο οτμαῖῃβ αιοᾶὰ ἐγοπίθτη Βιιππαπατη Ὁὰμπὶ ιθΟθι5. Οου] Ἔχ αἰθϑ: 

“ὙΠπὲρ τῆς γυναικὸς | εὐξάμενος | ἸΤραξίας ᾿Ασκληπιῶι, 

ΠῚ 1491: οΟἸΆτ6]1ὰ τὰ. Ηγτα.: ᾿Ασκληπιῶι “Ρόδη | προστάξαντος τοῦ θεοῦ. | ἐπὶ ἱερέως Ὀλυμπίχου 

Κυδαθηναιέως. 

ΠῚ, 1481 ΞΞ- ΠΙ, 144: Ρᾶγιδ θαβῖβ: Σωτηρίδης ὑπὲρ | [τ]ῶν παίδων εὐξάϊμενος ἀνέθηκείν]) | ̓ Ασκληπιῶι. 

5 ἐπὶ ἱερέως Κτησικλέους | ̓Αγνουσίου. 

ΠΠ, 1482: [4 0611 τηδυπλοσθα ἈΠΑΡΊΎΡΗΟ ογμαία αιοα τηϑτατηαβ Ἔχῖθεῖ: Φίλη ᾿Ασκληπιῶᾳι]. 

Π, 1458: Ὀαϑὶ5β πὶ. για: ... .ος Κολλυτεὺς [| [τῶι] ᾿Ασκληπιῶι εὐξάμ![εν]ος ὑπὲρ ἸΤολυεύκτοίυ [ 

ἀἸνέθηκεν. 

Π, 1446: Ὀαβὶβ πὰ, Ηγι,: Ὑγίεια. [| ---ος | - δάμαντος | ---τεὺς ᾿Ασκληπιῶι. | 5[᾿Α]ντίφιλος [ἰ Βρυσω- 

νίδο [ Θριάσιος. [| ἐπὶ Ἐ[λ]πίνο ἱερέως... 

Π, 1447: Ὀαβῖβ. πὰ. Ηγτα.: [Μαχ]άων. πΠίο]δαλείριος. || [---μαῖχος Φάνο ἐκ Κεραμέων ᾿Ασκλ[η]πιῶι. 

[ἐπὶ] Μενεστράτο ᾿Αγγελῆ[θεν] ἱερέως. 

ΙΝ, 1, 4221 (ρΡ. 104. [,. 244}: Ὀαϑὶβ τῷ, Ῥεηΐ, (πὰπὶ δὰ Αδβουϊαρίαμπι ρογίίπθαὶ ἀσθίαπι εβι): 

ω-- τὸν Ἕρμξν θεὸ (φ)ραδίαϊῖς [ ἐργάσσαϊτο. 

1, 1443: ἰαὉ. τῇ. Ῥεπί, (ρυίουὶβ ραγίϊβ βαᾶθο, 1): 

Σαῖς ὑποθημοσίύναις --- -- 

βωμὸν τόνδ᾽ ἐπό[ησ--- --- -- 

ΠῚ, 1440: οδρίτα]απὶ τὰ, Ῥεηῖ,: Φρύνων ῬΡαμνόσιος ὑπὲρ [ Διογνήτο τὸ ὑδ ἀνέθηκεν. | ἐπὶ Νικοδήμο 

ἱερέως, 

Π, 1489: πι, Ῥεηΐ,; -ωὡς, | [ἐ]πὶ ἱερέως ΤΤραξιτέλου | [Τ]ιμάρχου Εἰρεσίδου. 

Π, 1449: ἰαὉ. τθ. Ῥεπί. Αδϑβου]αρίι παι, Οογεγεῖὶ εἰ ῬΙοβεογρί πᾶ πη, 86χ δάοσδηϊεβ Ὄχίθθηβ 

(ἐλέη. Μέλας τ877 ἰᾶᾳὉ. ΧΥΊΠ): Εἰ---, Θε]οδωρίδης, Ἐπεύχης, Μνησίθεος. [] [Θε]οδωρίδης | 

ἸΤολυκράτος, | Σιύστρατοί[ς] | Ἐπικράτος, | Ἐπεύχηϊς] [| Διεύχοί[ς),  Διάκριτος ἰ Διεύχος, [ ΜΙν]η[σ!] - 

[θεος | Μν)]ησιθέο. 

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΚΑΙ ὙΓΙΕΙΑ 

ΠῚ, 1ο2; δῖα τῇ, Ῥεπί,: [Δ] υρίων “Ηρακλειύτί[ης | ζάϊκορος γενόμενοίς | ̓ Ασ]κληπι[ὧι] καὶ Ὑγείαι. 

ΠῚ, 1204: ερἰβίν!απι πὶ, Ῥεμῖ, τὸρ. ρύορ τπδαυθα; [Ζήνων Μελιτεὺ)ς ἱερεὺς γενόμεν[ος] ᾿Ασκληπιῶι 

καί [Ὑγιείαι ἀνέθηκεν | κλειδουχοῦν)]τος τοῦ ὑοῦ Λεωνίδου, κανηφίορ)]ούσης Σωτείρας τῆς ᾿Αθη- 

ναγόρου [Μελιτέωῳς]. 
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327 ΟΙΑ, 11, 1442: ἰαθα]α τῇ, Ῥαπί, (ἰπϑυπεῖβ 5ᾶθο, ΓΝ): 

5928 
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5ϑ55890 
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[Τηλέμαχ]ός σε ἱέρωσε ᾿Ασκληπίωι ἠδὲ ὁμοβώμοις 

πρῶτος ἱδρυσάμενος θυσίαις θείαις ὑποθήκαις, 

((αὰᾶὲ Εἷς τϑρβϑίοσο εἰςα]ατη 17, 1649 δά ς, 21, 23 Θχϑουϊρίιμη, 4πδ]οτὴ Ηἷ5. ἰρ515. ἀἰθθιθ Τὺχαριιπλθ5. Ρ] ηΐα5. χοϑιϊαΐα τα 

εὐϊάϊε Ἐφημ. ἀρχ. Ι901 Ρ. 107: [-- ἀἸνελθιὺν (Δεδου]αρίι5) Ζεόθ[ε [ μυστηρ]ίοις τοῖς μεγάϊϊλοις κατ]ήγετο 

ἐς τὸ Ἐλ[ευσίνι]ον, καὶ οἴκοθεν | [μεταπεμ]ψάμενος διά[κίιονον ἤγ]αγεν δεῦρε ἐφ᾽ [ὅ᾽ρματ]ος Τηλεμάχο 

[ἀπΊα[ν τήσαντ]ος᾽ ἅμα ἦλθεν ὝὙ[Υ19εια, κα]ὶ οὕτως ἱδρύθη | [τὸ ἱερὸϊν τόδε ἅπαν ἐπὶ [ [Αστυφ΄ί,λο 

ἄρχοντος Κυ [δαντίδ]ο (Ο]. 90, 1 Ξξ- 420[19)ὲ. ᾿Αρχέας (419,8) ἐπὶ το [το οἱ Κ]ήρυκες ἤμφεσβ !"[ἡτησαν] 

χωρίο καὶ ἔνια | [ἐπεκώλ]υσαν ποῆσαι ἄνω. ᾿Αντιφῶν (41817} ἐπὶ το]ύτο εὐϊ[θέτησις. Εὔφημος 

(41716}}} ἐπὶ τί[ούτο --- | 30 --- Ἰ -- (βάθη δἰ αγᾶπὶ δοάϊβοδλίαβ 6586 οὐθϊάογ5.) ᾿Αρίμνηστοϊίς (416{15)}"}} 

ἐϊπὶ τούτο τὸϊν θριγκὸ])ν ἔκτίισε καὶ τὸ ἕδος καὶ Ξὅτεσκ[εύασε. Χαρίας (415,14) ἐπὶ] [ τούτο τὸ[ν 

τοῖχον; τὸν ἀ] πὸ (ὃ απ ὑπὸ) τὸ ξυλοπυ[ϊλίο͵ Τείσα] νδρος (414{13) ἐπὶ το[ύτο ἐπεσκ] ευὐάσθη τὰ 

ξυ[λοπύλια, κ] 3θαὶ τὰ λοιπὰ [τῶν ἱερῶν π])ροσιδρύσατίο. Κλεόκρι) τος (41312)" ἐπὶ τούτο ἐφυτεύθ]η, 

καὶ κατέστησε κοσμή]ισας τὸ τέμεν[ος ἅπαν τέ] ϑὅλει τῶι ἑαυϊτὸ ...... τὰ ξυλοπύ]λια καὶ τ[ὰ λοι[πὰ 
τῶν ἱ]ερῶν προς[᾿ιδρύϊθη. Κλε]όκριτος" ἐπίὶ τούτο] ἐφύτευσε καὶ [κατέσ] θτησε κοσμήσας τ[ὸ τέμε]νος 

ἅπαν τέλε[ι τῶι ἑαυτ]δ. Καλλίας Σ[καμβωνίδιης (412{11}}}] ἐπὶ τούτ[ο ἐκομίσθη  | τὰ ἱε]ρά᾽ -- --Ὁ 

ΟΙΑ, 

" 

μὴ 

ε 

1, 1500: ἰαθαϊα τα, Ῥεηΐ, [-- --- ΤΤροβ]αλίσιος | [τὸ]ν ὑὸν | [Ἐπαμ]είνονα | [᾿Ασκ]ληπιῶι 1 ὅ[καὶ] “Ὑγιείαι. | 

[ἐπὶ ἱερέως Σι]μύλου Νικοστράτου |[ [ἐκ ΚΊ]οίλης. 

, 1474: ἰπ ερίἰβίγ!ο δπαρυρῃὶ πὶ. Ῥεπί, Αδβουϊαρίαπη οἱ Ηγρίαπη οούᾶτὰη δάοσδηςθιβ δχῃϊ απίϊϑ5: 

[-- σ]ωθεὶς ἐκ (τ)ῶμ πολέμων καὶ λυτρωθεὶς | ---ὧν ἐλευθερωθε[ὶς ἀνέθηϊκεν. 

ΠΙ, 68 α (ρ. 481): ἴαθα]α τὰ. Ῥεπί.: ᾿Ασκληπιῶι καὶ “Ὑγιείαι καὶ Σεβαστῷ Καίσαρι ἐπὶ ἄρχοντος [ 

καὶ ἱερέως Δρούσου ὑπάτου Δημοχάρους ᾿Αζηνιέως, | ἱερέως διὰ βίου Ζήνωνος “Ραμνουσίου. 

ΠῚ, ὅς α (ρΡ. 481): ερ᾿βίγ!αμη. τη. Ῥεπί,: [᾿ἈΑσκληπ])ιῶι καὶ “Ὑγείαι ὑπὲρ τῆς Τιβερίου Καίσαρος 

Θεοῦ Σεβαϊστοῦ «-ο--Ἰ. 

Π 

ΑΦΡΟΔΙΤΗ (εἴ, π. 346) 

ἘἜΟΙΑ, ΙΝ, 1, 422 15 (ρ. 185. 1,.. 261): 5ἴε]α πὶ, Ῥεηΐ, εγαΐα 6 ἔαυτὶ ρογίαθς Βϑι]εαπαθ ῥῬσορίπαυδ: 

ω 

ΓΙΑ, 

ΟΙΑ, 

᾿ 

[Ἐρ]όδορός μ᾽ [ ἀνέθεκ᾽ ᾿Αφροδίτει δὄρον ἀπαρχέν :: 

πότνια, τῦδν ἀγαθὸν τὸ! σὺ δὸς ἀφθον [{]αν : : 
“οἱ τε λέγ [ο]Ἱσι λόγος ἀδίκ [ος] φσευδᾶς κα [τ ἐκ[ένο], 

τού[ἰτ-- - - -- - -- -|. 

ΙΝ, 2, 1531: ἄπδθ ραγίεβ βρίβίυ  ογαΐδθ 6 ΤησγῸ ἃ τηοτϊἀϊθ ρογίαθ Βϑιϊεαηδα (56θο, ΓΝ): 

αᾶ Τόνδε σοι, ὦ μεγάλη σεμνὴ Πάνδημε ᾿Αφρί[οδίτη], 

Ζ ἜΤ αν Ἐν {ἘΞ ΘΟΟΞΟ ΣΣ  Σ 

[δήμου μὲν δώροις, εἰκόσιν ἡμετέραις. [| 

α ᾿Αρχῖνος ᾿Αλυπήτίο]υ Σκαμβωνίδης, Μενεκράτεια Δεξικράτους Ἰκαριέως θυγάτηρ ἱέρεια τῆς 

[Ἀφροδίτης -- --- [2 -- --- Δ]εξικράτους Ἰκαριέως θυγάτηρ, ᾿Αρχίνου δὲ μήτηρ. 

ΠΙ, 189: αἰία ᾿αϑῖ5 τῇ. Ῥεηΐ, σβρ. ἴπ ἐμεαίσο; ᾿Αφροδίτη[ς] [] Ἐναγωνίου. 

ΔΗΜΗΤΗΡ ΚΑΡΙΤΟΦΟΡΟΣ 

ΤῊ τύ δὲ τὶ, ἘΡΕΐ,: 

-υυ -ωυ -ὖ --ἢ τὐὀπινόημα 

[-ὦ -ὧὐ -- κοιν]ωνὸν δὲ πόνων 
[-,χμἰω Δήμητρ]ος Καρποφό[ζρου υ-- 

“ἰαλεω -7 δεκάτην τέων -,(Γζοὺ Ξς 

ΔΗΜΗΤΗΡ ΚΑΙ ΚΟΡΗ 

1, τόοϑ (Ο]], ΤΙΝ, 2 Ρ. 2603: δορί βιυ απ γαοθηςοχί ἀγοῖβ ρογίδθ ἱπιροβίίαπι: Μνησικλῆς Ἐπικράτου 

Οἰναῖος --- --- ᾿Αμφιτρ[οπ͵]ῆθεν Δήμητρι καὶ Κόρηι ἀνέθηκαν. 

ΤΊ, 1520: Ῥαβίβ. τῇ, Ῥϑηΐ, γθρ, δὰ πηϑυϊάϊοη ]65 αὐοῖβ γαάϊοθϑ: --ος [ --ο | [Θ]ορ[ίκι]ος [ ἀνέθηκεν | 

5 τοῖν θεοῖν. 



128 

5942 

545 

3559 
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3686 
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" 

ΔΙΩΝΗ: ΟΙΑ. ΙΝ, 2, 1550 6: Ἰδβοίιβ ρα !οιτα ογπαίιβ: Τῆι Δί[ιών]ηι Φίλη Νικήτου ἀνέ[θηκεν). 

ἜΙ, ΟΥ̓ ΧΤῚΝ ; ἴταρτη, ἰδθηΐϊδθ δούθαθ: Ἑ,ρμοῦ : πολόνειον : [τί] μεσις: ΔΔΔ. 

ἘΟΙΔΑ. 

} 

ΓΙΑ. 

ΤΙΤΝΙΙ ΨΟΤΙΝῚ 338---357: ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΕΡΜΗΣ, ΖΕΥ͂Σ, ἩΡΑΚΛΗΣ 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

ΠῚ 1338: τ]ὰ τὰ. Ῥεπί, : [Τὸ κ]οινὸν τ[ῶν περὶ Διόνυσον |; [τεχ]νιτῶν Α-- --κράτου | Φυλάσίιον 

Δι]ον[ύσ]ωι  ἀνέθηκ[εν]. 
ΠῚ 1325 Ξ ΠῚ, 97: πϑᾶρπα ἅτὰ τοϊαπάδ πὶ, Ῥεπῖ, στθρ. ἴῃ ἐμ αῖτο (ραγίῖ5 ροβίθυϊουίβ βᾷες, ΠῚ: ΤΤιστο- 

κράτης καὶ ᾿Απολλόδωρος | Σατύρου Αὐρίδαι πομποστολήσαντες | καὶ ἄρχοντες γενόμενοι τοῦ 

γένους | τοῦ Βακχιαδιὼν ἀνέθηκαν. 

ΠῚ, 88: πι. Ῥεηΐ. τὸρ. πὰ τμθαῖτο (δεῖ, ἔδεσε Αὐριβί): ΓΆρχων | ΤΤολύκλειτος ᾿Αλεξάνδρου Φλυεὺς 

ἀνέθηκεν. , 

1, 1193: ἔταρτη, δβρ βίνϊ τὰ, Ῥεηΐῖ, τορ. δὰ πιθσϊἀϊοπα]εβ ατοὶβ τδάϊοαβ: [--- -οδ]ώρου [Φρ]εάζρριος 

Διονύ]σωι ἀ[γω] νοθέτης [γενόμενος ἐπ᾽ ᾿Αναξ]ικράτίους ἄρχοντος]. (ΟἹ. 125, 2 ΞΞ27918) 

ΕΡΜΗΣ 

ΓΝ, 1, 412 (Ρ. 156. 1,. 188): Ὀαβὶ5 τὴ, Ῥεπέ. αὐτὶ Ῥχορυ!δθοσιτι ἱπαϑάϊβοαία : 

Ἕρμεί[αι: τόδ᾽ [ ἄγαλμ᾽ ἀ[ρετές] [| χάριν ὃς [μ᾽ ἀνέ]! θεκεν : 

Οἰν[όβιο]} ὃς: κέρυχς: μ[νεμ] οσύνες : “ἐίνεκα)]. 
ΠῚ, 1543: ἴϊαρτη, Ὀαβὶβ τὴ. Ῥεηΐ, τερ. ἱπ ἐμβεαῖτο: [Καρ]κίνος Π}αλληνεὺς ] Ἕρμῆι Ἐναγωνίωι. 

1, τόγι: κοινοβωμία πι. γι. τερ. δὰ πηθσϊἀϊοπαὶεβ ατοῖβ τδάϊςεϑβ (βαες. ΠῚ: 

Ἑρμοῦ Νυμφῶν Ἴσιδος 

᾿Αφροδείτης 

ΤΤανός 

ΖΕΥΣ 

Π, 1554: ἴϊαρτη, τῇ, Ῥεηΐ,: [--- ἀνέθε]σαν Διὶ Δη[μ--- καὶ --Ἰ  ᾿Αθμ[ονεῖς]. 

ΓΝ, 2, 1659 ὃ: ἔπιβίαϊυτη βίθϊαθ τὰ. Ῥεπί.: Διὸς Κατ[αιβάτοί([υ] | ἄβατον. 

ΙΝ, 2, 1659 6 (ρ. 304): ἤιβία!απὶ πὶ. Ῥεηῖ. ταρ. ρῦορε Αϑοϊερίβαπι: [Δι] ὁΐς Καται)βάτου ἄβ[ατον} 

ἱερόν. 

1890 Ρ. 145 (δεῖ, Εοπι.): ἅγια πὰ. Ῥεηῖ.: Διὶ Ναΐωῳ | [κ]αὶ τῇ συνόδῳ Μέλι πων Καϊἰλδλ)ιξένίου | 

ΤΤρ]οβ[αἸλί!σιος εὐ!ξάμ[ε] νο[ς] ἀν ἐ]19θηκεν. - 
ΙΝ, 2, 1550 ὅ: ἔταρτη, Ὀδϑβὶβ τὰ. Ῥεηΐ,: [--- --- ΤΠ αιαν[ιεὺς ἀνέθ]ηκεν Διὶ ΤΤολιε[]. 

ΠΙ, 199 (Κ. 791): ἅ1πι|]ὰ οὰτὶ ἐσχάρᾳ τι. Ῥεηΐ, τϑρ. ἱπίοσ Ῥαγίβεποποπὶ οἱ Ῥιορυΐδθᾶ: 

Τόνδε Λυκοίωυ.-- καὶ [ --υσὦ--Ἰ κατ᾽ ὄν νιρον 

ὃ τῶι ξείνων ἐϊφόρωι βωμὸν | ἔθείν)]το Διί. 

ΠῚ, 170 (Κ. 792): πι. Ῥϑηΐ, ἀπαρίγρμο ογπαίιπι σαρ. ἴθ οἄθο Ἡδσοάϊβ: 

᾿Αγαθῆι [τύὐχηϊ]. 

Ὑψιμέδων Ὕπατε, πάτερ εἰρήνης βαθυκάϊρπου), 

σὸν ἐλαιοῦ βωμὸν ἱκετεύομεν ἡμεῖς, 

Θρήικες οἱ ναίοντες ἀγάκλυτον ἄστυ τὸ [Σα]ρδ[ῶν) 

᾿Αρτεμίδωρος σὺν ἀδελφιὺ τε κα[ὶ παισίν], 

οὕνεκά οἱ ἐπένευσας [ἰ]δεῖν .. ο --- - 

ΗΡΑΚΛΗΣ 

Π, τσός: πὶ, Ῥεπί, ἔοσιηδθ οιδίδθ, ἀπαρυρῆο οὐπαίαπι πο ἩΗδτγουϊθπὶ οογᾶπι δἀοτγαπεῖϊδιβ οχῖθεῖ, ἃ 

τηογί ἀΐϊο πᾶ]65 ἃτοῖὶβ γδάϊοοθϑ τερ: Λυσιστράτη | ὑπὲρ τῶν παιδίίων) | Ἡρακλεῖ ἀνέθηκεν. 

ΠῚ, 1535: Ὀαβὶβ πὶ. Ηγπι, τθρ. ἱδ᾽άθπι: Θε[οἱ. 1] Μν]ησίστρατος -- -- | [ἀνέθηκεν Ἣραϊκλεῖ ---. 1 ἐπὶ 

Λ]υκίσκο[υ ἄρχοντος ἢ] (ΟΙ. το9, 1 ξξεξ 344,3) 
1|, 1563: 5ἴθ]α τὰ. Ῥϑηΐ, τθρ. 581  Ῥσυοργίδεῖβ: Στράτων Στ]ρατοκλέους Λακιά ἴδης ἀνέθηϊκεν 

Ἡρακλεῖ. Θεόδο [τος Στράτωνος, Κλεοφῶν Στράτωνος. 

Π, τδός---τ668 : ἀζὰθ πὶ, Ῥεπί, σθρ. ἱπ Αϑβοϊθρῖθος 

α τὐϑός, Ἡρακλέως. | θύειν τρία μονόφαλα. 

ὃ ι666, -- --κτο. (ἃ Ἡ ρακλέως Μηνυτοῦ ) | [θύειν] τρεῖς ἑβδόμους βοῦς. 

ς 667}. -- -- | [θύειν ---Ἰἰ καὶ κηρίον. 

ἃ τθό8, [-τω]νος --- | --- ἕβδομος. 
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ΤΙΤΆΥΙΙ ΤΙΝῚ 358---2368: ἩΡΩ͂Σ -- ΣΕΒΑΣΤΗ ὙΓΕΙΑ. ΝΙΟΤΟΒΙΔΑΕ 3060---374 129 

ΗΡΩΣ: ΟΙΑ, 11, 1547: Ὀαβὶβ. πὰ, Ηνγιη, τθρ. δὰ πηουϊἀϊοπα] 65 το 5 τδάϊοθθ: --τῆς Ἥρωι εὐξ[άμενος | 

ἀνέθηκε]ν ἀπαρχὴν ὧν τ--. 

ΘΗΣΕῪΣ: ΟΙΑ. 11, 1205: ἅγια τοϊιπάδ τὰ. για, : Α πολλωνίδης Ἱέρωνος | Ραμνούσιος ἱερεὺς γενόμενος 

τῶι Θησεῖ ἀνέθηκεν. 

ΙΣΙΣ (οἴ, π. 346): ΟΙΑ, ΠΠ1, 905: [ταρτηθπία πὰ, Ἡνγιῃ.: Λού[κι]ος ΝΙούμμιος Φαιδρέ]᾽ ας υἱὸς Μήνιδος 

Φαϊ[ληρεὺς] | καὶ Νουμμία Βάσσα [Λ]ουκίο[υ] [ Νουμμίου ἱεροκήρυκος Γαρ δ[γ]ηττίου θυγάτηρ τὴν 

ἑα[υ]τ]ῶν θυγατέρα Νουμμί[αν | Κλ]εὼ [ΕἸΐσιδι εὐ[χ]ήν. 

ΜΗΤΗΡ ΘΕΩ͂Ν: ΟΙΑ. ΓΝ, 2, τόξο ς (Ὁ. 786): ἰαθυ!α πὶ. αἰ]: Μητρὸς | [θε]ὧν καὶ ᾿Αρ[τέμιδος. 

ΝΕΜΕΣΙΣ: ΟἿΑ. ΠΙ, 208: τα τὰ, Ῥεπί, τερ. ἴῃ ἰμβαίτο: [Τῆ]ι Νεμέσει | ---͵ἱλ. δὴς Σαἰ[λ]μων]έως } 

Βη [σ]α[ι]εὺς ὁ προ] στ]άτης τοῦ | ἱεροῦ. 

ΝΥΜΦΑΙ α. π. 346. 

ΤΤΑΝ (οἴ. ἢ. 346.) 

ΟΙΑ, ΙΝ,2, 1620 7: Δπαρίνρθαμη Ῥᾶπα βχβίρεπβ, δχίγδοίιπι 6 ρτορυρπδοιίο Οἀγδβεῖ: --λείδης | [Λευκον]οεὺς || 

[τῷ ΤΠα]νὶ | [ἀνέθηκεν]. 

1, 1528: Δπδρυρμαπὶ τη. Ῥεπί,, Μεγουχίαπη ΝΎΤΩΡΗΑ5 ἀποθηΐεβ οοσᾶη Ῥὰπ6 οἱ ρϑίβοπα Αομο]οὶ δχῃῖθθη5 

(Ρ. 82), φιοά Βαυὰ ρῥγοοι! Ὁ ἃῖοβ σβρεγίαπι ἀϊοϊτατ : [--- --ἰίππο Φλυεὺς ἀνέθηκεν. 

ΤΤΟΣΕΙΔΩΝ 

ἘΘΙΑΙ τὺ τ 7755 (ΡΣ 175... 1. 267): 5.618 τοὶ Ἐδπί. ς 

[Τέϊνδε κόρεν ἀνέθεκεν ἀπαρχὲν [|[Ναύ]λοχος : ἄγρας : 

ἔν οἱ ΤΤοντομέδ [ον χρυ]σοτρία[ι]ν᾽ ἔπορεν. 

ΠΙ, 209: ἴτϊαρτη, Ὀαϑὶβ πὶ. Ῥεηῖ, ἱπῖτα Ῥυόρυίδθα: [... Τοσει]δῶνα | κατὰ | ἐπίταγμα | τοῦ θεο[0]. | 

᾿Αψίνης --. 

» [Ι, 287 (1, 138): Βαϑῖ5 τοίαπάα πὶ. Ῥεπί. τερ. δά Ἐχβοβίμευμι: Ἐπιτέλες | Οἰνοχάρες | Σοιναύτο | ΠΠεργά- 

σέθεν | ΤΤοσειδᾶνι} Ἐρεχθεῖ |, ἀνεθέτεν. 

ΣΕΒΑΣΤΗ ὙΥΓΕΙΑ: ΟἿΑ. 1Π|, 460: Ὀαβῖβ τη. Ηγπῃ, τερ. ἴπ οὐἱθπία!! Ῥυορυ]αθοσπτῃ ροχίϊσι : Σεβαστῇ Ὑγείᾳ. 

ΜΟΝΝΜΕΝΤΑ ΝΙΓΤΟΚΙΑΚΝΜ  (εῖ π. 202. 204) 

ΙΝ ΑἈΚΟΒ 

ΟΙΑ, 1, 419 (1,. 163 ς0]], Ρ. 153): Ὀαβῖὶβ τοϊιπάα τῇ. Ῥεηΐ.: Καλλίας Δί[ιδυμίο ἀνέθεκεν]. [ νῖκαι᾽ | Ὀλ[υμ]- 

πίασι, 1 ΤΤύθια : δίς, | Ἴσθμια πεντάκις, [ Νέμεια τετράκις, [ ΤΤαναθέναια μεγάλα]. 

» Π, 1303: ἴαθυϊα τῇ, Ῥεηΐ, (βαθο, Ν᾿ πιϑᾶ,): [Τ]᾿μοκράτης ᾿Αντιφῶντος Κριωεὺς ἀνέθηκε | [ν]ικήσας 

᾿Ὀλυμπιάσιν ἵππων συνωρίδι. 

Π, 1301 (Κ, 941): Ὀα5ῖ5. πι. Ῥεηΐ, (ραγίἰ5 ῥυίοτί5 βαθο, Δ): 

Διοφάνης | Ἐμπεδίωνος. | νίκη : Ἰσθμοῖ. [ 

Ἐμπεδίωνος παῖδες ᾿Αθηναῖο[ι] δύ᾽ ἐνίκων, [| 

ὃ Διοφάνης ἀγένειος ἐ[ν] ᾿σθμῶι πανκρατι[ζαστής], | 

κα[}] πρόγονος Στέφ[ίανος᾽ ῥώμην δέ χερῶν ἐ[πέδειξαν]. 

» Ἦ, 1229: ἴάραυ]ὰ τὰ, Ῥεπῖ,; ᾿Ακαμανί[τὶΪ]ς ἐνίκα λαμπάδι ΤΤαναθήναια | τὰ μεγάϊλ]α ἐπ᾽ ᾿Αρχίου ἄρχοντος. | 

Ξενοκλ[ῆ)]ς ἐγυμνασιάρχει. (ΟΙ, τοϑ, 3 ΞξΞ 3465) 

», ΙΝ, 2, 13056; Ὀαϑῖ5 τῇ, Ἡγτη.: Ξενοκλῆς παῖδας πί[άλην] [ ἐνίκα ΤΤαναθήναια τὰ με[γάλα]. 

Π, 1302 (ΚΚ, 940): ἰαθυ]α τὴ, Ῥεηί, : 

[--- -- συνωρί]δι καὶ εὐ ανδρί]α[ι ἢ ΤΤα]ναθήναια, παίδων] Θαργήλια. | 

[ΤἸοιάδε τις δείξας παραδέϊγματα παισὶν ἑαυτῶ] 

μᾶλλον ὀρέξασθαι τῆς ἀρετῆς προτρέπει. 
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130 ΜΟΝΥΜΈΝΤΑ ΨΙΟΤΟΒΙΑΕΥ͂Μ 375-ῷ85. ΤΙΤΝΙΙ ἨΟΝΟΆΑΕΙΙ 386--- 380 

5156 Ο(ΟΙΑ, ἢ, ι286: πιαγπιοσα ἄπο Ῥεηΐ, (10, ΧῚΧ Χ ΝΊΠ, 11) Δπαρὶγρἷβ ομουὶ εἰ ῥυυχοἰβίασαπι οτπαία (Βευϊέ, 

δ αογοῤ. α᾽ Αἰλόγιος ΤΙ, τὰ. 5. 4), 4αΐθιβ βιιρουβουίριαιπι εβῦ: Νική[σας κυκλίωι χο]ρῶι, Ι [πυρρι- 

χ]ισταῖς νικῆσας ΓἌταρβος Λυ[σίου ἢ ἀνέθηκε. ΚἸηφισό[ίδ]ωρος [ἤρχε]. 

(Ο]. 103, 3 Ξξε 3665 δυὶ ροϊίυβ. ΟἹ. 114, 2 ΞξΞ 3232) 

376 » Π| 1232: οἷρριβ τὰ. Ῥοπῖ, : [Κ]αλλίας Τηλοκλ[έους) | ἐγυμνασιάρχε, | ἸΤανδιονὶς ἐνίκα. [ ̓Αριστηίδης | 

ὩΣ 

5117 » [Π,1233: [πιβππι τὰ. Ηγπι. : --ος ᾿Ακάμαντ[ος ἐγυμνασιάρχει}). | Αἰγηὶς | ἐνίκα. 

5318 ». ΠΙ, 112 (Κ. 930): ΤΛΔΙΤΔΟΥ βιιργα ρογίδηυ Οριβιμοάομη ἱπαθαϊβοαίπμι: Ἐπὶ ἱερείας ᾿Αλεξάνδρας τῆς 

Λέοντος | ἐκ Χολλειδιῶν. | 

Νίκας ᾿Αλκιβιάδου σημήιϊιον ἐνθάδε κεῖμαι, ἰ| 

στᾶσε δέ μ᾽ οὐ μολπᾶς ἀλλ᾽ ἀρετᾶς ἄεθλον. 

5Υ0ΒἘ ΑΒΟΕ 

83:19 » Π|, 1282: πὸ, Ῥεπί, (δοῖ, Τ)επιοβίμθη,): [Τιμο]σθένης Μειξωνίδο, [ Μειξωνίδης Τιμοσθένος, [ Κλεόστρατος 

Τιμοσθένος | χορηγοῦντες νικήσαντες ἀνέθεσαν) | ὃ τῶι Διονύσωι τἄγαλμα καὶ τὸμ [βωμόν]. 

880 » .» 1246 (Ὁ. 7γο8): πιοπυτηδῃίαχῃ ΤοΠογαρσίοατη ΝΊοαα δηπὶ 319 τ. Ρ. 88, δάα, δὰ ς, 21, 46", 

381 » », 1247 (Τ᾽. 715): τηοπυπηδπίσιη ομογασίοαμη ΤἬΓΣΑΞΥ] ἀπηὶ 319 τι. δὰ ο. 21, 1Ο. 

3982 » ..», 1248: εἰυβάξτῃ τηοπυτηθηί δααϊϊαπηθηῖα Τγαβυοϊθα ἃππὶ 270 τ. θά θπῃ. 

9355 "» » 1298 (Κ. 924): Ὀα5ῖ5. πὶ, Ηγτα. τθρ. ἱπ ἐμβαῖτο (ραγιῖβ ρυϊουὶβ βαβς, Π|, Οεςζεγγεῖρα, )ζαλγεέσλ. 1899 Ρ. 265): 

Εἰ καί τις προτέρων ἐνα[γω]νίωι Ἕ ρμεῖ ἔρεξεν | 

[ερά, καὶ Νίκει τοιάδε δῶρα πρέπει" 

[ἣ]ν πάρεδρον [Βρο]μίωι κλει[ν]οῖς ἐν ἀγῶσι τεχνιτῶν | 

[ΠἸραξιτέλης " δισσ[ ο]ῖς εἵσαθ᾽ ὑπὸ τρίποσιν. 

384 » ΠῚ, 82 (Κ. 928): Ὀαβὶ5 ]αΐεγα ἰπἱροάϊβ τερ. ἱπ {μϑαῖτο : 

Νίκαν μὲν ἸΤτολεμαίου ἐπώνυμοι ᾿Ατταλίδας τε 

λαὸς ἕλεν φυλᾶς τ᾽ ἔκγονοι ᾿Αδριανοῦ 

Αἰγείδας τε φερεστέφανος ἸΠανδειονίδαι τε 

αἷμα τ᾽ Ἐρεχθειδᾶν, κοῦροι ἐγερσιβόαι, 

ῥυθμοῖσιν δ᾽ ἕσποντο πολυπτύκτοις ᾿Αγαθοκλε[ῦ]ς 

[τα]ρσοῖς αὐλοβόαν Ζώσιμον ὀσσόμενοι, 

ΠΕΣ ΥΣΒ ἄρχεν ᾿Αθανάοις, ἔντυνε δὲ μολπὰν 

ἰχρησάμε]νος ψαλμοῖς ἀμφικρότοισι Τρύφων. 

[ἀμφὶ δ᾽ ὦ--ο]᾽ ἄνασσα Χοραγία, ἀμφὶ δὲ Νίκα 

[ἔπλετο κυδαλίμ]α τ᾽ ἀγλαία τρίποδος. (ΞΌΡΡΙ. ὙΝ ΠΑπιον 2) 

385 », ΠΙ|Ι, η8: Ὀαβὶβ τῇ. Ηνγτα. τορ. ἰπ {μεαῖσο (Ἔχθαμπεῖϊβ βαθο 1 Ρ. ΟΒγ.): Ἥ Οἰνηὶς φυλὴ διὰ τῶν εὖ ἀγωνισα- 

μέϊνων χορῷ Διονυσιακῷὼ τὸν ἄρχοντα καὶ ἀγωνοθέτην Διονυσίων Γάιον | Ἰούλιον ᾿Αντίοχον 

Ἐπιφανῆ Φιλόπαπ᾽ ὅπον Βησαιέα τῆς εἰς ἑαυτὴν εὐεργεσίας | ἕνεκα. ἐδίδασκε Μοιραγένης, ἐχορή γει 

Βούλων, οἱ Μοιραγένους Φυλάσιοι. [ ἐπεστάτει Μένανδρος Φυλάσιος, ἐχόρευον (Ξοαυσπίαγ ποιιῖπα 

ΧΊΧ ΝΠ), [ηἸὔλει Φίλητος Μενίσκου Κολωνῆθεν, ἐμελοποίει Μουσικόϊς]. 

ΤΙΤΝῚ1 ΗΟΝΟΚΑΕΚΙ͂Ι 

ῬΟΡΝΙΙ 

8586 ΟἿΑ, ΠΙ|Ι, 56ο: ἔταρτη, Ὀδβὶβ πὶ. Ῥϑηῖ. : Τὸ κοινὸν τῶν [᾿Αχαιῶν] [ τὸν δῆμον τὸν ᾿Αθηναίων ἢ]. 

5387 , Π|, 559: ἤδρτη. ἰὰρ. ΕἸδιβ.: [Ὁ δῆ]μ[ο]ς | [τὸν δῆμον] τὸν ᾿Ανδρίων | [ἀρετῆς) ἕνεκα. 

388 »,» ΠΙ, δ89α (ρ. 497): Ὀαβὶ5 τὰ, Ῥεηῖ, τερὶ δὰ τηετιἀϊομπαὶὲβ ἃτοὶβ ταάϊςοβ: Ὃ δῆμος ὁ ᾿Αθηναίων 

τὸν δῆμον τὸν ἰ Ῥωμαίων εὐεργεσίας ἕνεκεν. 

ΝΙΚΙῚ ΘΆΑΞΕΟΙ, ΜΑΧΙΜΑΜ ΡΑΞΚΤΕῈΜ ΑΤΤΊΟΙῚ (οἴ, ἢ. 121. 145) 

8809 (ΙΑ. ΠῚ, γοϑ: μετα πὶ, Ῥεπῖ,: [᾿Αγ]αθῆι τύχηι. [ [ἄρχοντος Φλαβίου Εἰά[κ᾽χο]υῦ ᾿Αγρυλέως, στρατ [ἡ- 

γοῦντ]ος ἐπὶ τοὺς ὁπλε[( ὅτας Πο. Μουσαίου τοῦ ᾿Αἰγιν]ιάδουῦ)ὕ Φυλασίου, φηΐφ᾿ ισ]αμένης τῆς 
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ΤΙΤΨΙ1 ἨΟΝΟΚΑΕΙΠῚ ΙΚΟΚΝΜ ΘΕΑΕΘΟΕΝΜ 300--4οὗ (᾿Αθηνίων --- Κόνων) 131 

σεμνοτ[ά τ]ης βουλῆς τῶν φ’ [οἱ] [ πρυτάνεις τῆς ᾿Ακ[αμαν]) Ἰθτίδος φυλῆς ᾿Α θ[ην {{{ων α Σφήτιον 

[σιτ]] νην γενόμ[ε]ν[ον ἀνέστησαν. | ἐπιύνυμ[ος | Οὐ]ειτάλιος ᾿Αριστείδ[ου], 4τ1οπὶ 5Θαυιιπίαγ βορίθτῃ 

ΠΟΙ ΪΠ8, 

ΙΝ, 2, 1361: Ῥαβίβ. πὶ, Ῥεπί, (βίαια): [᾿Α]ντιφάτης | Χαριδήμο | Βατῆθεν. 

1Π|, γ8ο: Ὀαβὶβ πὶ. Ῥεῖ, Ἢ ἐξ ᾿Αρείου πάγου βο[υλὴ] | καὶ ἡ βουλὴ τῶν χ΄ [καὶ ὁ] | δῆμος Ἄσυλον 

Ζ--- ᾿ Στειριέα ἰατρόν, ζα[κορ] δεύσαντα ᾿Ασκληπιῷ. 

ΠΙ, 668: θαδὶβ τὰ. Ῥεηΐί,: Ἣ πόλις ἡ Γυθεατῶν | Κλαύδιον ᾿Αττικόν, | τὸν ἀρχιερέα τῶν Σε βαστῶν 

καὶ κηδεμόϊδνα τοῦ ἔθνους, ἑαυτῆς [| δὲ σωτῆρα καὶ κτίστην, [ διὰ πρέσβεων Σωκρατίδα | τοῦ 

Δαμίππου, ᾿Ατειλίου | τοῦ Δαμονικίδα, Κάρπου | 19 τοῦ Κάρπου, Δαμονικίδα | τοῦ ᾿Αγαθοκλέους, 

Ἕρμοϊ[κ]Ἰράτους τοῦ Νεοπόλιδος. [ ἐπὶ ἱερείας τῆς ᾿Αθηνᾶς | ̓ Αθηνίου. (Ητοάϊ5. Ατεοὶ ραίου 6ϑ8ι.) 

ΠῚ, 675: Ὀαβὶβ τῇ. Ἡγτα. στρ. ἴῃ ἐμβεαίτο: Ἢ βουλὴ ὁ [δῆμος τὸν ὑπατι] κὸν Τιβέρ[ιον Κλαύδιον] [| 

᾿Αττικὸν Ἡρώ [ιδην Μαραθώ]νιον, τὸν [εὐεργέτην]. (ροβί ἃ. 143.) 

ΠῚ, 720α (Ρ. 501): Ὀαβὶβ τῇ, Ῥεπί, γβρ. 'ἴπ Αβδοϊερίεο: ἯἩ ἐξ ᾿Αρείου πάγου] | βουλὴ Ὰ φροδεί [στῇῦον 

Εὐδήμου Φυ [λάσ]ιον ἱερέως δι)δὰ βίου | [᾿ΑἸπ[όλλωνος] [ ΤΤατρῴο[υ ΤΤυθίου] [| καὶ δαφνη[φόρου [ 

Εὐδήμο]υ τοῦ ᾿Α[φροδεισίου] Φυλ[ασίου υἱόν]. 

1Π, 822α (Ρ. 505): Βοῖπηα τβρ. δὰ τηϑγϊἀϊοπαὶθβ ἀτοὶβ γαάϊοε 5: Ψηφισαμένης τῆς βουλῆς τῶν φ΄ 

Τελέτη Γλαύκου Κηφιεισιέως θυ. ἀρρηφορήσασα τὸν ἑαυτῆς υ“[|ὸν Γλαῦκον Μίέϊμνονοϊ[ς 

᾿Αν]αφλύστιον, αἰτησαμέϊϊνου το]ῦ ἀνδρὸς Κλ. ᾿Αττι[κοῦ -- -- 
ΠῚ, 715: τυρὶ ἱποίϑυση ρτορα δπίπιπη ΑΡΟΙΠηῖβ : ἄρχων Ἕρέννιος Δ έξιππ!|ο[ς]. 

ΠΙ, 663: Ὀαδβὶβ πὶ, Ῥεπί, τβρ. ἱἰπ ἐβεαίτο: Ψηφισαμένης τῆς πόλεως καὶ τοῦ δήμου | Κλ. ἩἭρώιδης 

ἀνέθηκεν | φιλίας ἕνεκεν Φλ. Δωρό ὅθεον στρατηγήσαντα | καὶ ἀγωνοθετήσαν τα τῶν μεγάλων 

Ἐλευσινίων. 

ΠῚ, 694: Βετῖπηᾶ τερ. ἱπ ἐβεαίῖτο: Γά. Ἑλβίδιον Σεκοῦνδον ΤΤαλληνέα | ἄρχοντα | ἐπώνυμον. 

ΠΙ, 695: ἔρτῃ, τὰ. Ῥεπηΐί,: [Ἢ ἐξ ᾿Αρε]ίΐου πάγίου βουϊλὴ καὶὶ ἡ βουλὴ τ[ῶν φ΄ ] καὶ] ὁ δῆμος ὁ 

᾿Αἰθηναίίω]ν Μ. Αὐρ. Ἐλεύθ[ερον | Συν]τρόφου Εὐ[ωνυμέα | κηρ]υκεύσαίντα τῆς | ἐξ ᾿Α]ρείου 

πί[άγου βουλῆς]. 

ΠΙ, 8362 (ρΡ. 506): Βεοττηα τῇ. Ῥεπί, τερ. δὰ Αϑοϊθρίβιπι: ᾿Αγαθῇ τύχῃ. [ δόγματι ᾿Αρεοπαγειτῶν [ 

Ἐπαφρόδειτον Εὐτύχη. 

ΠῚ, 801 α. ὁ. (Ρ. 505): ἄπαθ Ὀδβεβ ἰαρ. πίρυὶ διπιΐδθ αχ {τὶ ῬυΟΡυ]αθοσπιτη : 

α. [Ὁ δῆμος | Γάι]ον Ἰούλιον Λ[αχάρους υἱὸν] [ Εὐρυκλέα ἀρετῆϊς ἕνεκεν]. 

ὅ, [Ὁ δῆμος | Γάιο]ν Ἰ[ο]ύλιον Δ εξίμαχον | [ΕἸὐρυκλέους υἱόν. 

ΠΙ, 824 α (Ρ. 506): Ὀαβὶβ πὶ, Ῥεπί, τερ. ἴπ Αϑοϊερίθο: Ψηφίσματι τῆς | ἐξ ᾿Αρείου πάγου | βουλῆς 

Μέστρ. | Εὐφράτην [| “εὐνοίας ἕνεκεν | τῆς εἰς ἑαυτὴν | καὶ περὶ πᾶσαν τὴν πόλιν. 

11, 6γ8: Ὀαβὶβ τῇ, Ῥεηί.: Ἢ ἐξ ᾿Αρείου πά[ίγου] | βουλὴ καὶ ἡ βου[λὴ τῶν] | πεντακοσίων [καὶ ὁ 

δῆ] μος ὁ ᾿Αθηναίων | Θεμιστοκλέα [τὸν] [| Θεμιστοκλέους, τοῦ] [ δᾳδούχου Λεωνίδου], [ υἱὸν 

Μελιτέα, ἀρετῆς | ἕν]εκείν κ]αὶ εὐσίεβεί 1θας ἐπιμελ]ηθέν[τος | τῆς ἀνα]θέσεως | ...... του. 
ἱερείας --- --- 

ΠῚ, ͵σιζα (Ρ. 501): Ῥαϑίβ τῇ, Ῥεπί, τερ. Ῥσορβ πιιγιπη οαπθαθ {πο αίγὶ οοοϊάοηπία!οα ; Ψηφισαμένης τῆς 

ἐξ ᾿Αρείου [ πάγου βουλῆς Κόιντον Στατί[λιον] [ Θεμιστοκλέα Χολλείδην υἱὸ[ν] | τοῦ διὰ βίου 

ἱερέως τοῦ Σωτῆρος] | 5 Ασκληπιοῦ Κοίντου Στατ. Γλαύκου | Χολλείδου καὶ Κλαυδίας ᾿Αμμίας 

τῆ[ς] | καὶ ᾿Αγριππείνης ἐκ Μαραθωνίων | Κλ. Θεμιστοκλέους ᾿Ασιάρχου θυ., [| φιλοσόφων καὶ 

ὑπατικιὼν καὶ ᾿Ασ[ι] 1θάρχων ἔκγονον καὶ ἀπόγονον, [| Τίτος Φλαύιος Γλαῦκος Μαραθών. | ποιητὴς 

καὶ ῥήτωρ καὶ φιλόσοφος | ἀπὸ συνη[γ]Ἱοριῶν ταμίου, κλειδουϊχήσαντα ἐπιφανῶς τοῦ θεοῦ, παρὰ] | 

Ἰδτὸν κοινὸν πρόπαππον Κόιντον | Στάτιον Σαραπίωνα, οὗ καὶ ὁ πληΪσίον οὗτος τρίπους. 

1, 1361: Ῥαβῖ8. τὰ, Ῥεπί, βίδαίιδο: [Κα]λλίας ᾿Αναξικράτος. 

ΠῚ, 650: (ἀθυ]α τὰ. Ῥεπί,: [Οἱ πρυτάνεις ] τὸν κήρυκα τῆς [| βουλῆς καὶ τ]οῦ | [δήμου Κα]λλι[ὅ[κρα- 

τίδην] Συν [δρόμου Τ]ρικο [ρύσιον]. [| Οἱ πρυτάνεις τὸν [τα] μίαν τῆς | βουλῆς Χαφᾳρίδημον 

ἭἩρο!δδίκου ᾿Επικηϊφίσιον. [| Οἱ πρυτάνεις | τὸν [τα]᾿μίαν τῆς [ 1θἱερᾶς τάξεως ᾿Αλέξανδρον 

Εὐπυ ρίδην. 

Π, 1360: Ῥαβὶβ τὴ, Ῥεπί, βίδίιδτγιιπη ἀπασιπὶ (10, ΧΧΧΨΠΙΙΙ, 15): Κόνων Τιμί[ο]θέο, Τιμόθεος 
Κόνωυ [νος]. 

᾿ ΠΙ, 806: Ὀαδῖ5 τὴ, Ῥεηῖ,: [Τίτ]ον Φλάβιον Κόνωνα | Κόνωνος Σουνιέα | Φλαβία Σοφία Τ]οπλί[ου] [| 

Λικιννίου ᾿Αττικοῦ ἐξ [Οἴ]ὅου θυγάτηρ τὸν ἑαυτῆς | υἱὸν κατὰ τὸν ᾿Αρεοπα γειτῶν ὑπο- 

μνηματισμόν. 
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ΤΙΤΝῚ ἨΟΝΟΚΔΕΠ ΨΙΚΟΑΥΝΜ ΘΕΔΕΟΘΟΚΥΝΜ 400---426 (Λαχάρης ---Ὁ }) 

ΟἿΑ, ἹΝ, 2, 1171: Ὀαβὶβ τὰ, Ἡγ.: Ἢ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος ] Λαχάρην Εὐρυκλέους | Λακεδαιμόνιον 
ἀρετῆς ἕνεκα. 

ΠῚ, 696: Βογπια πὴ. Ῥεηΐ, τθρ. ἰπ ἐμβραῖτο: [᾿Α]γαθῇ τύχῃ. [ ψηφισαμένης | τῆς ἐξ ᾿Αρείου [ πάγου 

βουλῆς | ὃ ἸΤόπλιον Αἴλιον | [Λ]εύκιον Μαμερ [τείϊνου ΤΤαλληϊνέα τὸν ἀπὸ Κόνωνος] (πεὶ 

Κόδρου ]). 

ΠῚ, ὅγόδ: Ὀαβὶβ αἰΐα πὶ. Ῥεηΐ, τθρ. ἰπ ἐμββαῖτο: Τιβ. Κλ. Λυσιάδην Μελιτέα, [ Σώσπιδος δᾳδούχου 

υἱόν, Λυσιάδου δᾳδούχου υἱωνόν, [ Λεωνίδου δᾳδο[ύ] ὅχου ἔκγονον, ἄρξαντα | τὴν ἐπώνυμον 

ἀρχὴν | καὶ πανηγυριαρχήσαντα, | Τιβ. Κλ. Δημόστρατος καὶ | Λεωνίδης οἱ ἀδελφοί, | ᾿τῦψηφισα- 

μένης τῆς πόλεως. ᾿ 

ΙΝ, 2, 1334 δ: ἴαθυ]α πιάση. : Οἱ ᾿Αρτεμισιασταὶ [ Μουσαῖον | Κυρηναῖον. 

ΠῚ, 642: Ὀαβὶβ τὴ, για. : Ἣ ἐξ ᾿Αρείου πάγου [β]ουϊλὴ καὶ ἡ βουλὴ τῶν ἑξακοσίων καὶ ὁ δῆμ[ος ὁ] | 

᾿Αθηναίων [Ἰο]ύλ[ιον Ντκά) ὅὕνορα [νέον Ὅμηρον | καὶ νέον Θεμιστοκλέα] (εχίτεπια Θταβα βιηΐ). 

ΠΙ, 2: Ὀαβὶβ τηδστῃ : Ἐπὶ Τίτου Κωπωνίου, ἱεροκήρυκος υἱοῦ, Μαξίμου ᾿Αγνουσίου ἄρχοντος, Βοηδίρο- 

μιῶνος] | ὀγδόῃ μετ᾽ εἰκάδα, ἐπὶ τῆς ᾿Αντιοχίδος τρίτης πρυτανείας, πεντεκαιδεκάτῃ τῆς 

πρυτανείας ἣ Νεικίας Δωρίωνος Φλυεὺς ἐγραμμάτευεν, βουλὴ ἱερὰ ἐν ᾿Ελευσεινί[ῳ]" | τῶν 

προέδρων ἐπεψήφιζεν Ἡράκλειτος Πειριεὺς καὶ συνπρόεδροι᾽ ὁ ἐπὶ τὰ ὅπλα στρατηγὸς τὸ 

δεύτερον καὶ γυμνασίαρχος τὸ δεύτερον καὶ ἱερεὺς Ἄρεως Ἐνυαλίου καὶ Ἐνυοῦς | καὶ Διὸς 

Γελέοντος ἱεροκῆρυξ Τίτος Κωπώνιος Μάξιμος ᾿Αγνούσιος εἶπεν᾽ [ Ἐπειδὴ πάτριόν ἐστιν τῇ 

βουλῇ τοὺς ἀπὸ τῆς ἙἝ.:λλάδος ἀγαθοὺς ἄνδρας καὶ εὖ γεγονότας τειμᾶν καὶ ζῶντας κἂν τοῦ 

βίου μεταστῶσιν, ᾿Αντώνιος δὲ Οξύλος Ἠλεῖος, ᾿Αντωνίου | Σαμίππου υἱός, καλὸς κἀγαθὸς 

νεανίας καὶ ἐκ προέδρων ἄνωθεν ὑπὸ τῆς πόλεως ἡμιὼν | 19 τετειμημένος. προμοίρως τέθνηκεν" 

τύχῃ ἀγαθῇ, δεδόχθαι τῆ βουλῇ τῶν χ΄ καὶ τῷ δήμῳ [ἐπιτρέψαι ἀνδριάντα ἀνασταθῆναι ἐν 

ἀκροπόλει ἀρετῆς ἕνεκα, ὅπως: ἂν τούτων πραττομένων | ἡ τῆς πόλευς φιλανθρωπία τοῖς καλοῖς 

κἀγαθοῖς τῶν ἀνδρῶν ὑπάρχουσι φανερὰ πᾶσι γείνηται. 

ΠῚ, 1398 (Κ. 70): ἴάθυ]ὰ τὴ. οδογαεὶ: 

ἸΤόλυλλος Πολυλλίδου ΤΤαιϊανιεύς. 

Εἰκόνα τήνδ᾽ ἀνέθηκε ἸΤΠολύστρατος, αὑτοῦ ἀδελφόν, 

μνημοσύνην θνητοῦ σιύματος ἀθάνατον. 

ΠΙ, 7144 (Ρ. 501): Βεῖπία τερ. ἃὰ Αϑβοϊερίθιμπι: [Ἢ ἐξ ᾿Αρείου πάγου βουλὴ | καὶ ἡ βουλὴ] τῶν 

[πεντακοσίων τὸν π]ολέμαρχοίν | καὶ ἀγωνοθέτ]ην τῶν μεγάλων ...... Ἰείων καὶ κήρυκα τῆς 

ἐξ ᾿Α]ρείου πάγου | [βουλῆς ΤΠο.] ἙἝρέννιον Πτολεμαῖον Ἕρμει)ον --- -- : 

11, 1347: ἴαθυϊα τὰ. Ἡγῃ.: Σαραπίων | Σαραπίωνος | Μελιτεύς. 

ΠῚ, 8ος (Ὁ. 363): Ὀαβὶβ τὰ. Ῥεμπί.: Γά. Ἰούλιον Σπαρτιαϊτικὸν ἀρχιερέα θε [ὧν] Σεβαστῶν κ[αὶ ἱ 

γέϊνους Σε[β]αστῶν | ὃ ἐκ τοῦ κοινοῦ τῆϊ[ς] | ̓Αχαίας διὰ βίου πρῶ τον τῶν ἀπ᾽ αἰῶνος | ὁ ἱερεὺς 

ἸΠοσειδῶν[ος] | Ἐρεχθέος Γαιηόχου | 19 Τι. Κλαύδιος Θεογένης] | ἸΤαιανιεὺς τὸν ἑαυτοῦ ἰ φίλον. 

ΠῚ, 8οο: ἴαρτῃ. πη. Ῥεπί. τερ. βχίτα τηθτϊἀϊοπαίθτα ἃγοῖβ τησγαπι: [-- --- |ἰ Τ]ίτου υἱϊὸς 1 Φαῖδρον 

Λυ[σιάδου)] [ Βερενικί[δην]. 

ΠΙ, γϑοδ (ρ. 505): Βεπηα τῆᾶπι. τερ. δὰ Αβοϊερίθαπι: Κατ᾽ ἐπεριύτημα τῆς | βουλῆς τῶν φ' 

Χαρίτωνα [| Νεικίου Μαραθώνιον, ζαϊκορεύσαντα ᾿Ασκληπιο[ῦ) | καὶ Ὑγείας ἐν τῷ ἐπὶ ΤΤομ - 

πηίου ᾿Αλεξάνδρου. ἄρίχοντος ἐνιαυτῶι. 

ΤΠ τὰοσϑοε, Βανδυσα, ἴντα, εἰωνς -.- σ]θένην Ἐθελάνδρου ᾿Αχαρνέα | [ὁ πάπποὶ]ς ᾿Απολλιύνιος καὶ ἡ 

μήτηρ |[ [Σωστράτη ᾿Απολλωνίου ἹΡαμνουσίου || [καὶ ἡ θυγάτηρ Σωστράτη ἀνέθηκαν. 

1Π|, 8όᾳ: ἔἴταρτω. πὶ. Ῥεηΐ.: ....... ον Σουνιέα [ἐπιμεληθέντα τῆς τῶν π] ερὶ τὴν ἀκρόπολιν [|-- -- ἐ] πι- 

σκευῆς εἴς τίε ταῦτα δαπανήσαντα ἐκ τῶν ἰδίων] 

Π, τιόοδ (ρ. 347): Ὀαβὶβ τ, Ηγιω.: [Οἱ περὶ Μαίανδρ]ον Μάγνητες ἰ -- Ληναίου υἱὸν ἰ [εὐ]ερ- 

γεσίας ἕνεκα. 

1Π, 682: ἴταρτη, Βοιτπὰθ πὶ, Ῥϑηΐ, : [-- --- ἀγωνοθετήσ]αντα τῶν μεγάλων --- [ἰ [καὶ τῶν μεγάλων 

ἸΤαναθηναίων [καὶ --- ἰ|ἰ --- Σεβασ]τείων ᾿Αδριανίωϊν καὶ -- [|ἰ--- Πανελληϊνίωνδ καὶ ἄρξαντα 

τὴ[ν ἐπιύνυμον ἀρχὴν | δκαὶ τὴν] ἀγορανομε[(]α[ν] ἡ [βουλὴ καὶ ὁ δῆμος | ἀνέστη)σαν εὐνοίας 

ἕνεκα. 
ΠῚ, ὅϑι: Βεούπια πὰ, Ῥεπΐ,: ᾿Αγαθῇ [τύχῃ.] | τὸν ἄρχοίντα τῶν] | σεμνοί[τάτων Π|αν) ελλήνω[ν καὶ 

ἱερέα] | ὅ θεοῦ ᾿Αδἰριανοῦ ΤΤαν ελ]ληνί[ου καὶ ἀγω] ν[ο]θ[ἐϊτίην τῶν Τ7ὰν ελλη)ν[ίων --- το 
ΠῚ, ὅςι : πϑᾶγτι, Ῥεπί,; {--. --ο στρατηγὸν τὸ ἕβδομον Μᾶρκος ἸΤόρκιος Μάΐρκου υἱὸς Κάτων --Ἰ. ᾿ 

[--ὀ - -- Μ, Ῥοχο]ιβ Μ, ἢ, - -α 
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ΤΙΤΝΙΙ ΠΟΝΟΚΑΒΚΙΙ 427---450: ΜΥΠΕΈΕΒ ΑΥΤΙΟΔῈ, ἘΕΘΟΈΒ, ἹΜΡΕΒΑΤΟΚΕΘΒ 133 

ΜΝΙΙΕΆῈΒ ΑΥΤΙΟΑΕ 

ΟἿΑ, Π|, 894 α (Ρ. 507): Ὀαδβὶβ τὴ, Ῥϑηΐ, στρ. ἴῃ Αβοϊορίθο: Τῆς ἐξ ᾿Αρείου [ πάγου βουλῆς | ψηφισαμένης ! 

Μαρκίαν Ἄθη ὕναίδα Κλ. Ἡρῴδου Φλ. Μάκερ, | φίλου καὶ διδασκάλου θυγατέρα, [ ζακορεύοντος 

Εὐδή Ὅμου τοῦ Ἕ ρμείου Γαρ γηττίου, ὑποζακο!ρεύοντος Εὐαγγέλου | τοῦ Δημητρίου Γαργηττί[ου]. 

» ΠΙ, 892: Ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος Κλαυδίαν Δ. μητρίαν | ἀρετῆς ἕνεκεν. 

» ΙΝ, 2) 14066: τηᾶῦπι. Ῥεπί.: Σάτυρος Ἡφαιστίου ᾿᾽Α--- |ἰ τὴμ μητέρα Κράτεϊ[ιαν --Ἰ} ᾿Αγρυλῆθεν 

θυγατέρα [ἀνέθηκεν]. 

» ΠΙ, 9204 (Ρ. 508): Ραϑ5ῖ5 τὰ. Ῥεπί, τερ. δὰ Αϑβϑοϊερίβαπι:; [Τὴν καϊνηφόρον Αὐρηλίαν | [Φιλοκρ]ά- 
τειαν, Αὐρ. Μηνο΄..... ᾿Αθμονέως θυγατέρα, | [ἡ μήτηρ] Αὐρηλία Φιλοκράτεια. 

» Π| τ3882 (Ρ. 349): πὶ. Ῥαηίε].: οούοπα, [ 'ἴπ οούοπα: κανῆφο ρήσασαν Διονύσωι ἐπὶ [| Σελεύκου | 

ἄρχοντος. [| ὁ δῆμος καὶ ἡ βουλὴ | ἴῃ οοἴοπα: κανηφο ρήσασαν | Μητρὶ θεῶν, [ ἴπ οοτοπα;: κανη- 

φορήσασαν Διονύσωι ἐπὶ Ἡ ρακλεοδιίύίρου ἄρχοντος. 

ΒΕΘΟῈΒ ἘΧΤΕΕΙ 

ΟἿΑ. ΤΠ, 461: αθυ]ὰ πὶ. Ῥεῃΐ. τερ. ῬΡσορε {μβεαΐσγαιη: 1[--ἀτῆσαι | δὲ] αὐτοῦ (Ρίο]επιαοὶ ΝΠ, 1τ17---81) 

καὶ [εἰϊκόνα] χαλκῆν ἐφ᾽ ἵππου τὸν δῆμον παρὰ τὸν | νεὼ τ]ὸον ἀρχαῖον τῆς ᾿Αθηνᾶς τ[ῆς 

ΤΤολιάδος)]. 

» ΠΙ|, 554: ἤδρτη, Ῥαβὶβ τη. Ῥεπί.: [Ὁ δῆμ]ος | [βασιλέα] ᾿Αντίοχον | [βασιλέϊ]ως Μιθριδάτου | [υἱὸν 

ἀρ]ετῆς ἕνεκα. ((δγίία5. εγαΐ αὶ σερίθιβ σορποιηϊηΐθιιβ (οπΊ ΠΡΌ ΠΘ5, Ππιοσίιμιβ ἃ. 17 ρΡ. Ὁ.) 

1Π|, 542: οοἸατηηα τοϊππάδ στερ. ἱπ ἐμ βαΐστο: Ὃ δῆμος | βασιλέα ᾿Αριοβαρζάνην  Φιλοπάτορα, τὸν 

ἐκ βασιλέως ᾿Αριοβαρζάνους Φι λορωμαίου καὶ βασιλίσ᾽σης ᾿Αθηναίδος Φιλοστόρίγου, τὸν ἑαυτοῦ 

εὐεργέτην ἀνέθηκεν. (ΑΥΟΡΑΥΖαπε5 ΠῚ ταχ (δρρδάοοϊδε, ἔεσε 65 --- 52.) 

» Π|Ι, 545: ἔρτῃ. ἰὰρ. ΕἸθαβ.: [Ὁ] δῆμος | [βασιλέα Καπ]παδοκί[ας καὶ τῆς Τραχεία]ς Κιλικίας ᾿Α[ρχέ- 

λαον] Φι)λόπατριν ἀρεί[τῆς] [ ἕνεκα. (τεχ εἴαῖ 41 ἃ. (τ, --- 14 ρ. (τ) 

» Π|, 546: θαβίβ. πὶ. Ηγπι.: [Ἢ β]ουλὴ ἡ ἐξ ᾿Αρί[είου πάγου βασιλέα! ᾿Αρ]χέλαον Φιλό[ίπατριν 

εὐεργεσίας] [ ἕνεκα τῆς εἷς [ἑαυτήν]. 

» ΠΙ, 848: θα5ῖ5 πῇ. Ῥεπί.: “Ὁ δῆμος | βασιλέως ᾿Αρχελάου υἱὸν | ̓ Αρχέλαον. 

» ἨΠΙ|, 547: θαβίβ τῇ. Ῥεπί,: Ὃ δῆμ[ος] [| βασίλισσαν ΤΤυθοδωρίδα [| ΞΦιλομήτορα. (τερίπαιη Ῥοπίϊ, 

τὰπο (δρρδάοοϊδεα, Μ, Απίομιϊ ὑγαπηαὶγὶ ΠΕΡ ΪΠ1.) 

» Π||, 549: ἱτδρτηβπίαμη ἰαρ. ἘἸεαβ.: [Ἢ β)]ουλὴ καὶ [ὁ δῆμος | β])ασίλισσαν [Γλα φύραν] | ̓ Α[ρ]χ[εἸχάου 

θυγ[ατέρα, Ἰόβα] | γυναῖκία ἀρετῆς ἕνεκα]. ((αρραάοοεπη οτὶρίηθ, τορίπαπὶ Μαυτοίδηΐαθ, τηου 8 ΠῈ 

4. ἢ. ΡΒ; ἘΠτ.) 

» Π|, 550: Ὀαβίβ ΄αρ. ἘἸθβὰ5.: Ὃ δῆμοίς] [ βασιλέα Ἡρῴδην Φιλο ρωμαῖον εὐεργεσίας [ ἕνεκεν καὶ 

εὐνοίας τῆς ||: 5 εἰς ἑαυτόν. (Μαρπυπι, Τπἄδθαθ ταροπὶ ἃ, 40---4 ἃ. (τ) 

» ΠΙ, 551; Ραβῖ5 πὶ. γι: [Ὁ δ]ῆμος | [βασιλέα Ἥρῴδην Εὐσεβῆ καὶ Φιλοκαίσαρα | [ἀ]ρετῆς 

ἕνεκα καὶ εὐεργεσίας. (Ηετοαϊα. Μαρῃὶ περοίΐθπι, ΟΠ] οἰ 415. τοραπη, πιουίιιπη ἃ, 48 Ρ. Οχ.) 

ΙΜΡΕΒΑΤΟΒΕΒ ΒΟΜΑΝΙ (οἴ, πη. 13. 120) 

ΟΙΔ, ΠΙ|Ι, 440: οοἰαπηπα τη. Ηγτα.: Ὃ δῆμος ] Τεβέριον Κλαύδιον | Τεβερίου ὑὸν | Νέρωνα. 

ΠΙ, 441: ἴταρτη, Ὀδϑὶβ τὴ, Ῥεπί,: Ὃ δῆμί[ος] Τεβέριον Κλ[αύδιον Νέρωνα] | εὐεργ[έτην]. 

ΠῚ, 442: ἴταστα, τὴ. Ῥεηΐ,: [Ἢ] ἐξ [Ἀρείου πάγου | β]ουλὴ Τ[εβέριον Κλαύδιιο]ν Νέρω[να] | 

εὐεργί[έτην]. 

ΠΙ|Ι, 38ς: δαβίβ τὰ, Ῥεηί.; Τιβέριος Κλαύδιος Καῖσαρ Σεβαστὸς] | Γερμανικὸς εὐεργέτης τῆς 

πόλεως] | ἐχαρίσατο καὶ ἀπεκατέστησεν. (εἴ, 386.---388,) 

1Π|, 443: Ῥαϑῖ5 τὴ, Ῥεηί,; Ὃ δῆμος [| Νέρωνα Κλαύδιον Τεβερίου ὑὸν Δροῦσον | τὸν ἑαυτοῦ εὐεργέτην. 

ΠῚ, 463: ἔταρτα, ἰαθυϊαθ τὰ, Ῥοπί, : Αὐτο[κράτορα | Καί]σαρ[α] Σεβ[αστόν, [ θεὸν] θεοῦ υἱόϊν, Νέρ!ου]αν 

Τραιαϊ[νὸν | ὕΓερ)]μανικὸϊν --- ---ἾἸ. 

ΠῚ, 405: Ῥαπῖ5. τὰ, Ῥεπί,; Αὐτοκράτορα Καίσαρα “Αδριαν ὸν] | Σεβαστὸν] Ὀλύμπιον [ἡ ἐξ ᾿Αρείου] | 

πάγου βουλὴ καὶ ἡ βοζυλὴ τῶν φ' καὶ ὁ δῆμος] [| ὁ ᾿Αθηναίων ἐπὶ πάσα[ις εὐεργεσίαις]. 

ΠῚ, 488: Ῥαπῖ5. τὰ, Ῥρηΐῖ,: [Αὐτοκρ]άτορα Καίσαρα Τραιανὸν [| Αδριανὸν Σεβαστὸν Ὀλύμπιον, | τὸν 

ἴδιον σωτῆρα καὶ εὐεργέτην | Σαλουστιανὸς Δημόστρατος | "Φλυεύς. 

ΠΙ, 530: οΥδῖβ πὶ, Ῥεπί,: Αὐτοκράντωρ Τίτος | Αἴλιος ᾿Αδριιανὸς ᾿Αντωϊνεῖνος Σεβαστὸς 

Εὐσεβής. 

᾿ 

μὴ 



134 ΤΙΤΨΙΙ ἨΟΝΟΒΑΆΒΙΙ 451-406: ἹΜΡΕΚΑΤΟΚΕΒ, ΝΙΒΕῚ ΚΟΜΑΝῚ (Ἄγριος --- Ἰούλιος) 

461 ΟΙΑ, ΠΙΠ, 526: ἴγαριυ, πὰ, Ῥεηῖ,: [---ὀ Αὐτ]οκ[ρ]άϊτορι Καίσαρι Τίτῳ 1 Αἰλίῳ “Αδ]ριαν[ῷ] ᾿Αντωνεί[νῳ 

Εὐσεβεῖ Σεβαστῶ, σωτῆρι | τῆς πόλεω]ς ὁ διὰ [βί]ου ἱερεὺς [αὐτοῦ | Κορν]ήλι[ος ᾿Ατ]τικὸς ὁ 

καὶ -- --[ὃ- --τος -- ---, 

«4565 , [Π|| 531: Ῥαβὶβ τὰ, Ῥρηΐ, τθρ. ἴῃ οαῖιθας ἐμ θαῖσὶ ρατία οοοϊἀθηία!: Μᾶρκον Αὐρήλιον | Καίσαραν 

Αὐτοκράτορος ᾿Αντιυνίνου | υἱόν, τὸν προστάτην ᾿Αθηναῖοι. 

468 , [Π| 538: οοἰϊπαπα τ. Ῥοπῖ, τερ, ρορὲ Οἄδθαμ; [Τ]ῷ μεγίστῳ | [κ]αὶ θειοτάτῳ | Αὐτοκράτορι | Γ. 

Ἰουλίῳ Βήρῳ | Μαξιμ[είζνῳ | [Σε]βα[στῷ] καὶ | [τῷ γ]ενναιοτάτῳ |: [υἱῷ] αὐτοῦ ||; [Καίσαρι Γ. | 

[Ἰουϊλίῳ Βήρῳ 1 [Μα]ξ[{μ]ῳ. 

ΨΙΕΙ ΕΟΜΑΝΙῚ (εἶ, ἃ. τοό, 132, ὃ. 140, ὃ. 141) 

454 ΟΙΑ. ΠῚ, 627: ρᾶπιὰα Ὀαβὶβ πὰ, Ῥεηῖ.: ᾿Αγαθῆι τύχηι. [] ἼΔγΥριον Σατορνῖνον | τὸν κράτιστον | ἡ ἐξ ᾿Αρείου 

πάγου βουλὴ [κ]α[] ὁ [δῆμος]. 

455 » ΠΙ, 575: π᾿ Ὀαβὶ τηαχϊπια δηΐς Ῥσορυίαεα ((80. ΝῚ, 18. ΧΧΧΨΥΙΠΠ, 18): [Ὃ δῆϊμος | Μίδρκον) 

᾿Αγρίππαϊν) | Λε[υκίου] υἱὸν | τρὶς ὕϊπατ]ον τὸν [ἑ]α[τ]οῦ |: ὃ εἰὐερ]γέτη[ν]. 

456 » ΠΙ|Ι, 5γ6: Ὀαβὶ5 πὰ. Ηγπηι: Ὅ δῆμος | Μᾶρκον ᾿Αγρίππαν | Λευκίου υἱὸν [| τὸν ἑατοῦ εὐεργέτην. 

457 » ΠΙ, 622: δθαβὶβ πὶ. Ῥεηΐ,: Τριπολιτῶν τῆς [| Φοινείκης τῆς ἱερᾶς καὶ ἀ σύλου καὶ αὐτονόμου | καὶ 

ναυαρχίδος οἱ ἄρχον ὅτες καὶ ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος | Αἰμίλιον Ἰοῦγκον, πρεσβευτὴν Σεβαστοῦ' 

καὶ ἀντιστράτηγον, τὸν ἑαυτῶν πολείϊτην καὶ εὐεργέτην, εὐχαριστίας ἕνεκεν διὰ πρεσβευτοῦ 

Γαίου Ἰουλίου ΤΤροκληιανοῦ | ἀνέθηκαν, ἐπιψηφισαμένης | τῆς εξ ᾿Αρείου πάγου βουλῆς | καὶ τῆς 

βουλῆς τῶν φ΄ | 1᾿ϑκαὶ τοῦ δήμου τῶν ᾿Αθηναίων. [| ἐπὶ ἱερείας Φλ. Φαιναρέτης. 

458 » 1, 404 (1.. 109) -᾿ ΠΙ, 574: Βαβὶβ αἰπηϊάϊαία τὰ. Ῥεπῖ, 5 ἰπβοσὶρίδ: 

α. [ΑἸπολλόδορος -“-- 
ὁ. Ἢ βουλὴ |Ι[ Λέπεδον Αἰμ[ίλιον)]. 

459 » Π|Ι, 578: (Π|. ΠΙ, 551: Ἰαρὶβ ταυτὶ ἱπβοσῖαβ Ῥσορα ροχίατη Βϑιϊδαπαπι: 1. ΑΔαλ]]ἶο Ὁ, ἢ Ῥοπι. ΕἸότο ᾧ 

Τυχοίλμο (8110 1 Χαΐτ. 5(0}}. ἰπὰ, υὐἱδύμο ταὶ]. Ἰεσ. ΨΊΠΙ | Μαροεάοηΐο, αυδεβιόγ. Ιτρ. Οάεβασ, Αὐρ. | 

ὃ ῥρχόφιδαβι, ρσουΐπο, Ουρτὶ (τ. Ρ]. ρύ. ῥσοοοβ. Δςοβμαῖδθ, [[ Ἢ βουλὴ ἡ ἐξ ᾿Αρείου πάγου καὶ ἡ βουλὴ 

τῶν χ' κα[ὶ] | ὁ δῆμος Λ. ᾿Ακύλλιον Φλῶρον Τουρκιανὸν Γάλλον ἀνθύπατον εὐνοίας ἕνεκεν { 

τῆς πρὸς τὴν πόλιν. [[| ἐπὶ ἱερίας “Ιπποσσθενίδος τῆς Νικοκλέϊους ἸΠε]ιραιέως θυγατρός. 

460 » ΠΙ|, 596: Ὀαβῖ5 πὶ. Ῥεπί. : Ἥ βουλὴ [καὶ] ὁ δῆμ[ος] [| Γάιον ᾿Αμβίβιον Βάλ[βον:"]. 

461 » ΠῚ, 589: Βαβῖβ πὶ. Ῥεπῖ.: Ὃ δῆμος | Γάιον ᾿Ανθέστιον | Γαίου ὑὸν Οὐέτερα. 

462 » ΠῚ, 618: Βαδἰβ πὰ, Ῥεμηί.: Ἢ ἐξ ᾿Αρείου πάγου [βουλὴ καὶ] ] ἣ βουλὴ τῶν ἑξακοσίων [καὶ] | ὁ δῆμος, 

Μᾶρκον Αννιοί(ν) | ̓Αφρεῖνον ὕπατον ἀρετῆς [ἕνε] κεν καὶ τῆς πρὸς τὴν πόλιν εἰ[ὐνοίας]. 

468 » ΠΙ, 6ο4: Βεβὶ5 πὰ, Ῥεηΐ. : Ἢ βουλὴ [ἡ ἐξ ᾿Αρείου πάγου | καὶ ἡ βουλὴ τῶν ἑξακοσίων | καὶ ὁ δῆμος 

[Γν]αῖον Δομ[έτιο]ν | ̓ Αηνόβαρβον | δἀρετ[ῆ]ς ἕνεκεν. (οἴ, π. 124.) 

464 , Π|, 632 -Ὁ 635: Ὀδ515 τρδυπιοῦεα σοϊιπα δΔΌ αἰταθ ρᾶγίθ ἰπβοχὶρία: 

α. ᾿Αγαθῆι τύχηι. ] Ἢ ἐξ ᾿Αρείου πάγου βουλὴ | ΔΛ. Ἐγνάτ. Οὐίκτορα Λολλιανὸν | ἀντὶ τῆς πρὸς 

ἑαυτοὺς εὐνοίας | ὅ τῆς τε κηδεμονίας τῶν ᾿Αθηνῶν, | τὸν ῥήτορα. 

ὅ, [᾿ΑἸγαθῇ [τύχῃ.] Τὸν λαμπρότατον ἀ[ν]θύπατον | τῆς Ἑλλάδος Ρούφιον Φῆστον | καὶ ᾿Άρεο- 

παγείτην ἡ ἐξ ᾿Αρίου [ ὅ πάγου βουλὴ καὶ ἡ βουλὴ τῶν [| τριακοσίων καὶ ὁ δῆμος ὁ ᾿Αθη!]- 

ναίων εὐνοίας ἕνεκα καὶ εὐεργεσίας τῆς περὶ τὴν πόλιν ἀνέϊστησεν προνοίᾳ Φλαβίου ἸΤοιι. Ϊ 

10 Δᾳδούχου τοῦ διασημοτάτου καὶ | ἀπὸ κομίτων. 

460 , ΠΙ, 638 (Κ. 912): θα515 τὰ. Ῥβηΐ,: 

[Τὸ]ν πρόμαχον θεσμῶν [Ἐρκ] ούλιο[ν ἁγνὸ)ν᾽ ἅπασιν 

[ἐἸζόμενον θώκων ὕψοθεν ἀϊκροτάτων 

[κλ]εινὸς ᾿Αθηνάων ᾿Απρωνιανός σε σοφί[ισ]τὴς 

ἰσ]τῆσε παρὰ προμάχῳ ἸΠαλλάδι Κεκροπί[ης]. 

“466 » ΤΙ, 626; θαβὶ8 πὶ, Ῥεϑηῖ,: [Γ, ᾿]ούλιον Γα[ίου υἱὸν] Σκάπλαν, φ[ητιδιλινῦ, τριϊῶν ἀνδρῶν χαλκοῦ 

ἀργύρου] καὶ χρυσ[οῦ συγ ὕχωνεύσεως καὶ χαρά[ξεως], χ[ε]ιλίαρχον [λεγ. δὼ δεκάτ]ης κερ[α]υνίο- 

φόρου, τα]μίαν] Αὐτοκράτορος Κ[αίσα!ρος] Τίτου Αἰλίου ᾿Αδριανίοῦ ᾿Ἂν ᾿ϑτωνείίνου Σεβαστοῦ 

Εὐσε[βοῦς, | ἀπ]ο[δεδει]γ[ μέϊνον ὑπ᾽ αὐτίοῦ, ἀγο ρανόμ]ον Κύιντος Φάβιος Δα σούϊμιος Θαλῆς 

Κ[υδαθη ναιε]ὺς τὸν ἑαυτο[ῦ εὐεργέ 'ὅτην ψηφ]ισαμέν[η]ς τῆς ἐξ ᾿Αρείου πάγου βουλῆς]. 
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ΤΙΤΥΙΙ ΗΟΝΟΒΑΒΙ͂Ι 407---483: ΨΙΕΙ ΚΕΟΜΑΝῚ (Ἰούνιος --- Οὐήδιος) [35 

ΠΙ, 612: θαβὶβ τὰ, Ῥϑαί,: [Ὁ δῆμος | Λεύκιον Ἰούν]7᾽ιον Μάρκου Σειλ[ζανοῦ | υἱὸν Τορκουᾶτον ἱερέα 

θ[εοῦ | Ἰ]ουλίου καὶ ἱερέα θεοῦ Κα[ίσαρος | Σεβα]στοῦ, ἔπαρχον Ρώμης, τριῶν [ἀν δρῶν] κατα- 

σκευ[ῆ]ς χρυσοῦ καὶ ἀργύρου [καὶ | χαλκ]οῦ, ταμ[ίαν Τιβερ]ίου Κλα[υδί]οίυ Καίσαρος] Σεβαίστοῦ 

Γερμα]νικοίΌ]. 

ΠῚ, 631: Βαδὶβ τι. Ῥεηΐ, τθρ, ἴῃ ἐμ ϑαῖτο: Ἢ πόλις | Τιβ. Κλ. Καλλιππιανὸν Ἰταλικόν, ὕπατον, | 

πρεσβευτὴν καὶ ἀντιστράτηγον τῶν [ Σεβαστῶν, λογιστὴν καὶ ἐπανορθωτὴν | τῶν ἐλευθέρων 

πόλεων, τὸν εὐεργέτην. 

1Π|, 6οΙ. 602: Ὀαβὶβ πὶ. Ἡνγηι.: 

ὦ. Ὃ δίῆ]μος | Γναῖον Καλπόρνιον [| Πίσωνα ἀρε- 

τῆς ἕνεκα | καὶ εὐνοίας. 

α. Ὁ δῆμος | Γάιον Καλπόρνιον Λευκίου [ὑὸν 

Πίσωνα Φρούγι ἀρετῆς | ἕνεκα. 

ΠῚ, 607. 6οδ: Ρα515 πὶ, Ῥεπηί,: 

ὁ. Μᾶρκον Λικίννιον | Μάρκου υἱὸν Φρούτγι | 

εὐνοίας ἕνεκα τῆς | εἰς ἑατόν. 

α. Ὁ δῆμος | Λεύκιον Καλπόρνιον [ Λευκίου 

υἱὸν ΤΤείσωνα || εὐνοίας ἕνεκὰ τῆς εἰς ἑβατόν. 

ἴῃ διθῖβαθ Ῥδγεβ ΤΔΥρὶπῈ ϑαραογίοσα:. «ονίδης ἀνέθηκεν. 

ΠΙ, 582: Ραβίβ τοίϊαπάα: [Ὁ δῆμος | Λ]εύκιοίν Κ]ανολήιον | Κρίσπον | ἀρετῆς ἕνεκα. 

ΠΠ|Ι, ὅος: θαβὶβ πῇ, Ῥαζ. (οἵ. π, 112): Ἢ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος | Λεύκιον Κάσιον | ἀρετῆς ἕνεκα. 

Μη, τ8δο Ρ. 263: Ῥαϑὶβ ἰαρ. ἘἸβιβίπ.: Ὅ δῆμος | [---Κουριάτ]ιον᾽ Μαάτερνον. 

1Π|, 584: δαϑβῖβ ἰαρ. ἘΠειιβίη. τορ. δὰ τηϑυϊἀϊοπ ]65 ατοΐβ ταάϊοθϑθ: ἫἯἪ βουλὴ ἡ ἐξ [Ἀρείου πάγου 

ΤΤόπλ] ον Κυιντίλιον Οὐᾶ[ρον ἀρετῆς] [ ἕνεκα καὶ εὐεργε[σίας]. 

ΠΙ, 562: Ῥαβϑὶβ τῇ, Ἡγπι.: Ὃ δῆμος κ[αὶ ἡ βουλὴ ἡ ἐξ ᾿Αρείου] [| πάγου Λεύκ[ι]ο[ν Λικ]ίνιτ[ον] | 

Λευκίου υἱὸν] Λεύκολί[λον]. 

1Π|, ὅο9: Ὀαϑῖβ πὶ. Ῥεῃηΐ,, βιιρτα {{{, π, 269: Ὃ δῆμος [ Μᾶρκον Λικίννιον Κράσσον Φρούγγι εὐσεβείας 

τε τῆς πρὸς τὸν | Σεβαστὸν ἕνεκα καὶ τῆς πρὸς | τὸν δῆμον εὐνοίας καὶ εὐεργεσίας. 

ΠῚ, 572: Ὀαβὶ5 πὶ, Ηγῃι.: Ὃ δῆμος [| Μᾶρκον Λικίνιον Μάρκου [| ὑὸν Κράσσον, ἀνθύπατον [ καὶ 

αὐτοκράτορα, ἀρετῆς | “ἕνεκεν κ[α]ὶ εὐνοίας. 

ΠῚ, 6οο: Ὀαϑίβ. τι, Ῥεπί,: Ὃ δῆμος | Γάιον Μα[νῆν αἴ[ον] [ Λευκίου υἱόν. 

ΠῚ, 584: Ὀαϑβὶβ ἰαρ. ἘἸδυβίπ, : Ἢ βουλὴ | Μᾶρκον Λόλλιοϊ[ν] [ ἀρετῆς ἕνεκ[α]. 
ΠῚ, 567: Ὀαβῖ5 ἰαρ. ΕἘἸδβυβίη. Ἢ βουλὴ ἡ ἐξ] ᾿Αρήου πά(γ)ου | [Λεύϊκιον Μάρκιον Κησωρεῖνον 

[ἀρετ]ῆς ἕνεκα καὶ εὐνοίας τῆς εἰς τ[ὸν] [ δῆμον. 

ΠῚ, 593 - 790: Ὀδβῖ5. δΔΌ αἰγάσιια ραγίε ἱπβοχὶρία: 

α. Ὃ δῆϊ[μος] [ Γάιον Μά[ριο ν] [ Μάρκελλον πρε[σβευτὴν] [ Καίσαρος Σε[βαστοῦ] | ὃ ἀρετῆς ἕνε[κεν] | 

καὶ εὐεργεσία[ς] τίῆ]ς [εἰς ἑαυτόν]. 

ὅ, --- --λον τὸν] | π[άππ]ο[ν] Ἐπαφρόϊίδει]]τος Ἡλιοδώρου Φλυ 

“Αλαιεύς. 

εὑς καὶ ᾿Αριστόδημος | ὅ Διονυσίου 

ἴῃ ϑαρεγῆοῖίς Ὀδβῖβ: ᾿Αζηνιεὺς ᾽Αρι-- --. 

ΠῚ, 616: Ὀαϑβῖβ πὶ, Ἡγτη,: [-- --- υἱὸν] [ ΤΤοπ[λί]ου [Μ]ε[μμί͵7᾽ο[υ ἹΡήγλου πρε][Ζβευτοῦ τῶ[ν Σε]β[αστῶν 

καὶ ἀντι] στρατήγου Μίυσίας, στ]ρ[ατηγοῦν]τος ἐπὶ τοὺς ὁ[πλεί]τ[α]ς [τὸ ..] | Διοκλέους τοῦ 

Θ[εἸμιστί[οκλέους] [| δᾳδούχου φιλοκαίσαρο[ς φιλοϊπ]άτριδος τοῦ καὶ ε[ἰ]σηγ[ητοῦ]. | 10 ἐπὶ ἱερείας 

Ἰουνία[ς] | Μεγίστης τῆς Ζήνωνος] [ Σουνιέως θυγατίρός]. 

ΠῚ, 610: Ὀαβῖὶβ πὶ, Ῥαηΐ, ὈΪ5 ἰηβογίρία (π, 249 2): Ὃ δῆμος | ΤΤόπλιον ὈὌκτάιον Τ]ἊΟοπλίου [ υἱὸν ἀρετῆς 

ἕνεκα καὶ εὐνοίίας]. 

ΠῚ, 5716: ἴταρτη, τὰ, Ῥεηῖ. : Ὃ δῆμ[ο]ς ] Μᾶρκον Οὐ αλέρ[ιον Μάρκου] | ὑὸν Μεσσάλαϊν)]. 

ΠῚ, δτοα. ὃ (Ρ. 498): ἱγαῦεβ ἴα}, πίρσθβοθηίίβ: 

α. [Ὃ δῆϊμος [Λ]ούκιον Οὐαλέ[ριον Λο]υκίου υἱὸν] ὅ, Ὃ δῆμος Τερεντίαν Ναίου | θυγατέρα 

Κάτυλλον |[ [ἀρετῆς ἕνεκα καὶ σωφροσύνης. Ἵσπυλλαν | Κατύλλου μητέρα. 

ΠῚ, 621: θα55 ἰαρ. ἘἸθυβίπ: Ἢ βουλὴ [ἡ ἐξ] ᾿Αρείου πάγου καὶ ἡ βου]λὴ τίῶ]ν χ΄ [κα]ὶ ὁ δῆμος Λ. 
Οὐει[ψτανὸν] [ Μεσσάλ[αν], Οὐειψτανοῦ Μεσίσάλα] | ὑπατικο[0] υἱόν, ἀρετῆς ἕνε[κε]ν καὶ εὐνοίας 
τῆς εἰς τὴν [πόλιν | ἀἸνέθηκεν. 

ΠῚ, 579: Ὅ δῆμος | ἸΤόπλιον Οὐήδιον | ΤΤοπλίου ὑὸν ΤἸΤωλλίωνα. 
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ΤΙΤΥῚΙ ἨΟΝΟΒΑΞΒῚΙ 488-- -σοϑ: ΝΊΕΙῚ ΚΟΜΑΝΙ (Οὔλπιος -- Φάβιος), ΜνΙΙΕΒῈ5 (Αἰφικία --- Σολφικία) 

ΟἿΑ, ΠΙ, ὁ8γα (Ρ. 500): Ῥαβὶβ τοϊππάα τερ, δὰ Αϑβοϊθρίθιπι: ᾿Αγαθῆι τύχηι. [ἰ Μᾶρκον Οὔλπιον [ 

Εὐβίοτον, | τὸν λαμπρότατον || ὃ ὑπατικὸν | καὶ ἐπίύνυμον | ἄρχοντα, | δόγματι | τοῦ σεμνο[τάϊΪτου [ 

10 συνεδ[ρ]ίου | καὶ τῆς πόλεως | συνπάσης | Αὐρ. Ἑρμῶναξ || ὁ κῆρυξ, | 15τὸν εὐεργέτην. 

ΠΠΙ, 6οῦ: ἰὰρ. ΕἸδαυβίη,: [Ἢ βου]λὴ ἡ ἐξ ᾿Αρήου | [πάγου καὶ ὁ δῆμος | [Γ]έλλιον (ἴα Ῥίζταοε5, Γναῖον 

5.50. [ἅ8η}) Ῥοτίλιον | [Λ]οῦπον ἀνθύπατον || ὃ [ἀρ]ετῆς ἕνεκα καὶ εὐϊνοίας. 
» 

49Θ0 ““λόμ, Δία, τ880. Ρ. 262: Ὀαβὶβ πὶ. Ηγτη.: 
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α. ἸΤροκλῆς Ἐπιγένους ἸΤαιαϊνιεὺς καὶ Ἐπι- ᾿ ὁ. Ἐπιγένης ᾿Αφροδισίου ΤΠἊἝαιανιεὺς | Τίτον 

γένης Ἐπιγένους | Παιανιεὺς ἀνέθηκαν τὸν Σέξτιον ᾿Αφρικανόν, τὸν ἡαυτοῦ |, φίλον καὶ 

ὑὸν | αὐτοῦ Τίτον Σέξτιον ᾿Αφρικανόν, | ὕτὸν εὐεργέτην ἀνέθηκεν | ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ τῆς 

ἁτῶν φίλον καὶ εὐεργέτην. πρὸς τὴν | πόλιν εὐνοίας. 

ΟΙΑ. ΠΙ, η96---798: [ταρπηεηΐα πὶ. Ρεμῃί.: 

α. [Ὃ δῆμος | [Λεύκιον Σὼ φ] ἤτον ᾿Αππίου ὑὸν | [ἀρετῆς ἕν]εκα ἀνέθηκεν. 

ὃ, [Λε]ύκιος Σωφήιος ᾿Απ[πίου ὑὸς] Φαῖδρον [Λυ]σι[άδ]ου Βἰ[ερενικίδην])] [| τὸν ἑαυτ[οῦ φίλον]. 

ς. [---Ἤἧ --Ί Λεύκ]ον Σὼ φήιο[ίν ᾿Αππίου ὑὸν | ἀρε]τῆς ἕνεκα ἀνέθηκεν). 

ΠῚ, 623: Ὀαβὶβ τηᾶρμπα τὰ, Ηγμη.: Ἣ ἐξ ᾿Αρείου πάγου βουλὴ καὶ [ ἡ βουλὴ τῶν ἑξακοσίων | καὶ ὁ 

δῆμος ὁ ᾿Αθηναίων | Κόνντον Τρεβέλλιον Ῥοῦφον | ὃ Κοίΐντου υἱὸν Λαμπτρέα, ἀρχιϊερέα πρῶτον 

ἐπαρχείας τῆς | ἐκ Ναρβῶνος καὶ ὕπατον Καιϊνεινῆνσιν ἱερῶν δήμου Ῥωμαίων καὶ πάσαις 

τειμαῖς ἐν τῇ | 10 πατρίδι Τολώσῃ τετειμημέννον καὶ ἄρχοντα ἐπιύνυμον | ἐν ᾿Αθήναις καὶ ἱερέα 

Δρούσου | ὑπάτου καὶ ἱερέα Εὐκλείας καὶ | Εὐνομίας διὰ βίου καὶ χρυσοφο! ! ρίᾳ διὰ βίου 

τετειμημένον καὶ [ ψηφίσματι ἀναθέσεως ἀνδριάντων καὶ εἰκόνων ἐν παντὶ να ᾧ καὶ ἐπισήμῳ 

τῆς πόϊλ]εως [τ]ότπιῳ μεγαλοψ[υχίας ἕνεκα καὶ ἀρετῆς | 3ϑκ]αὶ εὐνοίας [τῆς εἰς ἑαυτούς]. 

ΠῚ, 587: οοἰατηπα πὶ. Ηγπι,: Ἢ βουλὴ | ἡ ἐξ ᾿Αρείου πάγου | ἸΤαῦλλον Φάβιον | Μάξιμον ||; 5 ἀρετῆς 

ἕνεκεν. (εἴ. π. 57; 6.) 

» 

ΜΝΙΠΕΒΝῈΒ ΚΟΜΑΝΑΕ 

ΟΙΑ. Π1, 873: Ὀαβὶβ 1αρ. Ἐ]ευβίπ, : Ὃ δῆμος |Αἰφικίαν Καλυίναν | [Μ]άρκου Αἰφικίου Καλυίνου |[ἰ θυγατέρα. 

» ΠΠ|, 867: θα5ἰ5 πὶ. τη, : Ὃ δῆ[μος]  Πόλλαν ᾿Αν[---αν ---ου] ἰ θυγα[τέρα | Κ]οίντου Φαβρικίου [γυναῖκα]. 

» ΠΠ1, 877: Ὀαβὶβ τὰ. γι. : Ὁ δῆμ[ος) [ Αὐρηλίαν, ἱερὰν παρ[θέϊνον, Κοί. Αἰ[ὐρ. | θ]υγατέρα εὐσεβείας 

ἕνεκ[α]. 

» [Π, 872: Ὀαβὶβ πὶ. Ηγπι.: [Ἰ]ου νίαν Λεπέδαν | Σειλανοῦ Τορκουά του θυγατέρα ἱέ[ρεια)] [ ̓ Αθηνᾶς 

ΤΤολ[ι]άδος ||: ὃ [᾿᾿ουνία Μείγίστη Ζ]ήνωϊνος Σ[ουνι]έως | θυ[γάτη]ρ. 

ΠΙ, 868: Ὀαδὶβ Ιαρ. ΕἸβαβ.: Ἢ βουλὴ ἡ ἐξ ᾿Αρείου πάγου καὶ ἡ βουλὴ | τῶν ἑξακοσίων καὶ ὁ δῆμος | 

Καλουειϊσίαν Φλακκίλαν Καλουεισίου Σαβείνου | ὃ σωφροσύνης ἕνεκα. 

ΠΙ, 8δς: ἰαθυϊα ορ βίβορσαρμα πῇ. Ῥεηῖ., οὐΐιβ ἴῃ ἰτοπίθ βογρίιπη δγαὶ ῥ᾽ ἰβοϊϊαπη απιϊααϊοτὶβ δεῖδεῖβ: ὋὉ 

δῆμος [| Λικινίαν [| Λευκίου Λικινίου [ Λευκόλλου θυγατέρα. 

11, 876: ἱταρτηθπίυμῃ τὰ, Ηγτ.: Ὁ δ[ῆμος] | Οὐαλερίαν | ἱερὰν παρθένον | εὐσεβείας ἕνεκα. 

» ΠῚ, 875: Ῥαβὶβ πὶ. Ῥεῖ. : [Ὁ] δῆμος | [Οὐιβιδίαν ἱ]ερὰν παρθένον | [Σέξτου ὃ Οὐιβιδί]ου Οὐίρρωνος 

[θυγατέρα εὐ]σεβείας ἕνεκα. 

ΠῚ, 920: ἴταρτη. πὶ, Ῥεηῖ,: [Κατὰ τὸ ἐπ]εριίύυτημα [τῆς ἐξ ᾿Αρείου πάγου | βουλῆς ΤΠΤαυ͵]λείν αν 

᾽Ἄντί -- Ἰ - κἸανηφορήσίασαν -«--. | ἐπὶ ἱερέως) ᾿Αγαθόποδος. 

» [Π| 874: [ταρπιθηία ἰὰρ. ΕἸἰειιβ,: [Ὃ δῆμ]οίς [| Π]ομπων[ίαν] 1 Μετειλίου ῬΡούφίου ἀϊνθυπάϊίτου] | 
γυναῖκα. 

» ΠῚ, 871: Βαβὶβ ἰαρ. ΕἸδθιβ.: [Ἢ] βουλὴ [κ]αὶ ὁ δῆμος | [ΠἸορκίαν Μάρκου | [Π͵ορκίου Κ[άϊτωνος | 

[θ]υγατέρα, [Γ]Ἰελίου “Ρο[τι[ὅλί]ου Λούπ[ου)] ἀνεψιάν, σω φροσύ[νη)]ς ἕνεκα. 

Μενι. ἈΧΧ ρ. ὅ3.ο: Σεμπρωνία ᾿Ατρατίν[η, Λευκίου Σεμπρωνίου ᾿Ατρα] τείνου θυγάτηρ, Πίοπλικόλα 

γυνή]. Τιβέριος Κλαύδιος [Καῖσαρ Σεβαστός), εὐεργέτης τῆς [πόλειυς, ἐχαρίσατο καὶ] | ὅ κατέ- 

στησεν. 

ΟΙΑ, ΠΙ, 866: Ὀα515 ἰὰρ. ΕἼειβ,: Ὁ δῆμος Σενπρωνίαν Λευκίου ) θυγατέρα, Λευκίου Γελλίου | ἸΤοπλικόλα 

γυναῖκα, | ἀρετῆς ἕνεκεν. 

» ΤΙ|, 870; δαβὶ8β πι, γι: Ὃ δῆμος ] Σολφικίαν, Σερβί[ου] [ Σολφικίου Γάλβα θυγατέρα) | ἀρετῆς 

ἕν]εκεν, 

, ΠΙ|, 869: ἴταρτῃ, ἰὰρ. ἘἸ]θιβ.;: [Ὁ δῆϊμος Σ[ολφικίαν | Σερ]βίου Σολ[φικίου | Γάλ]βα θυγαίτέρα ἰ| ἀρε- 

τ]ῆς ἕνε[κεν]. 
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ΨΙΚΙ ΠΙΤΤΕΒΑΙΝΝΜ ΤΑΝΕ ΙΝΒΘΙΑΝΕΒ 

(ΙΑ, 

ΓΙΑ. 

1Π|Ι, 947 (Κ. 847): δὰ ποβιϊθυατη ἀγοῖβ᾽, δα Ασἰϑζο 6] 6 πὶ ϑρθοίαδί, 

οὐδὲ Τύχης σ᾽ ἐδάμασσε πάλιν κλινάν[τ]α τάλαντα 

δυσμενέων ὀλοὴν ὕβριν ἀλευάμενον, 

ἧι σε τέλος θανάτοιο [χεροῖν ἰδίαιν ἐϊκίχανεν [πολυκλαύτοιο] Βοροκὰ 

ὡς παύρους προτέρων ἀνέρας ἀγχιθέων. 

5 τῶι ῥα καὶ ἁζόμενος σοφίης ἑὸν ἡγητῆρα 

[σ]τῆσεν ᾿Αλέξανδρο[ς] κλεινὸν ἅπασι θεόν. 

ΠΙ, 944 α (Ρ. 508): Ῥαβὶβ βίδίπιαθ τρ' δά Α βϑοϊερίθυαπι; Δημοσθένης. 

ΠῚ, 772 ὃ (Ρ. 503): Βαβὶβ πῃ, Ῥεπῖ, γθρ. ἱδίά διὰ: Ἢ πόλις | Τίτον ΤΤομπήιόν Διονύσιον [| ΤΤαιανιέα, 

τῶν ἀπὸ Μουσείου | φιλόσοφον, βασιλεύσαντα, τῆς | ὃ περὶ τοὺς θεοὺς εὐσεβείας καὶ | τῆς εἰς τὴν 

πατρίδα εὐνοίας | ἕνεκα. 

ΠΙ, 772 α (Ρ. 503): Βεῖπια τβρ. δὰ τηθυϊἀΐϊοπαὶαβ ατοΐβ γτδάϊΐοθβ: Κατὰ τὰ δόξαντα τῇ | κρατίστῃ 

βουλῇ τῶν | φ΄ Αὐρ. Ἡρακλείδην Εὐϊπυρίδην, τὸν διάδοχο[ν] | ὅ τῶν ἀπὸ Ζήνωνος] | λόγων, 
Σύμμαχος 2. Φλυεὺς τὸν διδάσκαλον ἀρετῆς ἕνεκεν. 

ΠῚ, 772 ὃ (Ρ. 503): Βεγπια τερ. ἱθ᾽ ἄεπα: [᾿ΑἸγαθῇ τύχῃ. [ καθ’ ὑπομνημαϊτισμὸν τῆς ἐξ ᾿ΑΙρείου πάγου 
βουλῆς Γ. Ἰούλιον | Σαβῖνον, Πλατωνικὸν φιλόσοφον. 

ΠΙ, 77γ0 (Κ. 882): ΤΠΔΥΠΊΟΥ 5Βαρτα ροτίατη Ορίβίμοάοσηϊ ἱπαβαϊποδίπμ: 

Θειολόγου Λαίτοιο μετάρσιον ὕμνον ἀκούσας | 

οὐρανὸν ἀνθρώποις εἶδον ἀνοιγόμενον. [| 

εἰ κατὰ ΤΤυθαγόραν ψυχὴ μεταβαίνει ἐς ἄλλον, | 

ἐν σοί, Λαῖτε, Πλάτων ζῇ πάλι φαινόμενος. 

ΠΙ, 781 (Κ. 886): τπϑύτποσ Ῥεπί.: 

[Ἱερέ]αῦ πρῶτον ἸΤαιήονος, ἔξοχον ἐσθλῶν ᾿ 

[ἰητρῶ]ν, ἀρετῆς εἵνεκα καὶ σοφίης 

[παῖδ᾽ Εἰσ]ιδίύρου Νεικίαν ΓΑρεος πάγος. 

ΠῚ, 625 (Κ, 877): [Ἢ] βουλὴ τῶν φ΄] καὶ ὁ δῆμος | ἐτείμησεν | Το. Ὃρδεώνιον | ὅ Λολλιανὸν | τὸν 

σοφιστήν. | 

᾿Αμφότερον ῥητῆρα δικῶν μελέτησί τε ἄριστον | 

Λολλιανὸν πληθὺς εὐγενέων ἑτάρων. 

εἰ δ᾽ ἐθέλεις τίνες εἰσὶ δαήμεναι, οὔνομα πατρὸς | 

10καὶ πάτρης αὐτῶν τε οὔνομα δίσκος ἔχει. ᾿ 

ΠῚ, 775 ὃ (Ρ. 504): Ποῖπιᾶ τερ. δὰ Αϑοϊερίεαπι: ΤΤομπηιανὸν Κολὶλυτέα τὸν συγγραφέα Σωσιγένης 

ΤΤαλληνεὺς ὁ σοφιστής, ψηφισαμέϊνης τῆς ἐξ ᾿Αρείου [ πάγου βουλῆς, 
1Π, γος (ρΡ. 503): Πιαρτηθηία τορ. Ὁ 14 δὰ: 

Υἱὸν Ἐπιστή[μης Φα]ίδροιό τε, [ Τρῳάδος ἄϊν]θος, | 

Σωκρατικῆς σοφίης [ ἄστρον ὁρᾶς Σενέκαν. 

1Π|, 771 ς0]]. Ρ. 503 (Κ. 845): Ῥαβῖ5. ἰπ οἴϊπιο δτοῖβ: 

Ὃ δῆμος |[Σω]κράτη Σωκράτους Θορίκιοίν]. | 

[οὕνεκα σ]ᾶς ἐδάησαν ἀπὸ φρενὸς ἄξια Μοισᾶν], | 

[ΣώὠκρατΊες, ᾿Ωγυγίων υἷες Ἐριχθονιδᾶν, | 

ὁ[τούνεκά σοι] σοφίας ἔδοσαν γέρας᾽ αἱ γὰρ ᾿Αθᾶναι | 

[[σασιν] τοιῶϊιδ᾽ ἀνδρὶ τεκεῖν χάριτα. 
ΠῚ, 948: Ὀαδβῖ5 τὴ. Ῥεηί.: Φιλήμων Δάμωνος] | Διομαιεὺς | κωμικὸς ποιητής. 
ΠΙ, 3822 (ΚΚ, 1092): Ποττηα πὶ, Ῥεπί,: 

Μνῆμα τόδε Φρόντωνος᾽ | ἐς ᾿Αίδος εἰθὺ νεοίμην [ 

πρὶν χρυσὸν δέχθαι ! πρήχματος οὐχ ὁσίου. 

Π|, γ74 α (Ρ. 504): Ὀαδῖ8. τη. Ῥεπί, τθρ, 'ἰπ Αιϑοϊ ερίθο: Γάιος καὶ Μαῦρος | τὸν διδάσκαλον | καὶ ὑπὲρ 

τῶν συμφοι τητῶν αἰτησάμενοι παρὰ τῆς ἐξ ᾿ΑΙρείου πάγου βουλῆς], [ ζακορεύοντος Στατίου 

ΤΤυρφί[όρου] | ἐξ ἀκροπόλεως Χολλείδου. 
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ΜΟΝΝΜΕΝΤΑ ΡΕΚΙΝΑΤΑ 

ΟἿΑ. ΙΝ 1, 561 (Ρ. 191): Ρᾶγαμ!β Ἰαρὶβ ἡυδάγαίιβ Πἰ{τοτὶβ ἰθαϊζοῦ ἰποϊβῖβ  Λυσίθ᾽εος: ΜΜικίίωνα φιλ(ξ))ν φησι 

μάϊδλισστα | τῶν ἐν |; τέι πόϊλει᾽ ἀνδρεῖος | 10 γάρ ἐστιι. 

». [ΙΝ 562 (Ρ. 191): ἴαρτη, πηδυπηουὶβ Εἰττουῖβ σταῦτο οοΐοτο ρἱοιί5: Καλὸς [᾿Αρχίας 

ΤΕΘΤΑΕ 

ΟΙΑ. ΙΝ, 1, 569 (ρ. 192. Ὁ. 4): ἔἴϊαρτη. τιαϑῖὶβ ἤρι 5: Μεγακλές: Ἱππο]κράτος : ̓Αλοπεκέθε. (ΟΙΪ. 73, 2 

» [ΙΝ,1, 570 (Ρ. 192. Ὁ. 5): ἰεϑθία πᾶβοὰ! ἤρτυτίθ πἰστῖ ρἱοι : Χσάνθιππος [ ᾿Αρρίφρονος. (Ο]. 73, 3 

ΞΞ 4865.) 

Ναπημλβ δούθβ ἰπ πῆῦϑθο Βεσο ἱπθηϑὶ βοιπιδίιιβ, ἀαρ οὶ τηοάο οχργοθϑαβ. υἱάθϑ (μοθαίγαπη Βαοοβίσαση οὰπὶ δηΐσο 

οἸΐπὶ ΤΆ γαϑυ]] πποπυτηθπίο οἴδαβο, υἱάθθ τιροπὶ εἰ τηοθπία δτγοῖβ (χυϊθιβ σὰδθ δάἀάϊία βαπὶ ογπαταθαΐα παπὶ Ατταὶὶ 

ἀομασία Μεάυβαθαυιθ ἱτηαρίπεπη ἱπάϊοεπε ἀπθίϊο), υἱάθθ Ῥαγίβοποπθῖη. ϑίπηῖθθ πη πιοβ Ἔχρύθϑϑοβ Βᾶθ65 ἂρυὰ 

Ἐ.. ἹπΒοοῖ-ΒΙυπηοσ οἱ Ῥ, ααγάπου δληερεζςγε, σοηρεῦγι. οὔ Ραπμδαρίας ἰΔῸ. ΓΟ, 9, 10. 
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ΓΝ ΕΣ ΤΑΘΟΙΝΥΝ 

Ιῃ [τοπίς Εἰ τὶ: ραΐθγα οπγομῖπα Εδγπθϑίαπα ἴῃ τηιιθθὸ ΝΙαροϊϊίαηπο βογιιδία, δϑρίἀα οαρίίϊα Μεάιβαθ ογπαίδτη βχ ἢ 65, 

111 [Γοτίαϑβθ βἰγαῖ]οπὶ απᾶπὶ Απίϊοοιιβ ΕΡΙΡΠΔΠμῈ5. ϑυγίαθ στοχ τηοθηΐθιιβ τοὶ βιρτα (μθαίσιιπι αἰῆρί ἰιϑϑὶς (Ρδυβ. 

ς. 21, 13). τορ. ε ααγρία!! ἰργὸ Αασοοίία εἶδ’ 77ογιτερηογιέϊ τι ἐγιεγεσοαγιϊ ἀεῖ ΜΟ, ῆνδοο Δογθογιῖοο 111 τ4Ὁ. 2. 

ΤΠ Θ]Ἰοσοπα Ῥγδθοϊασὶ ορασὶβ ἱπηδρΊ 6 ΠῚ προῦ οαϊαϊς Ε ιγινναθηρ]θυ, 2216 ἀγιέζξογε (σδηηλ7ηι67: ἰδ. 54. 

Ιη βϑυπιπια ραρίπα Δ): ἱπίαρο Οἰΐζομῖβ [Δἢπ δῆποὸ ἴεστε ΜΏΌΓΟΟΙ,Χ [δοΐδ. 

ΤῸ ϑυπιπια ραρσὶπα ρυΐπηᾶ: βθοίίο ρεοϊορίοα τερίοηΐβ ΑἰΠ θη θηβίβ, ταρεια εχ Ἐς, Οὐχε! Πἰυτο 2226 ζαάέρετοληομέε Φο71 

Ῥαδρσ. 

Ρδξδ. 

Ῥδρδ. 

Ῥᾶρ. 

Ραρ. 

Ρδε. 

Ῥαρ. 

Ῥδρ. 

Ῥᾶδρ. 

Αἐλέγι Ῥ. 5. 

23: Ῥαγίβεποη 'π βοοϊθϑίαπὶ ΟΠ γἰβεία παι ΟΟΠιιοΥβιιβ : ἀθβαπηρίαβ εχ Α, Μίομδαὶβ Πἰἴρτοὸ 226, “αγέλεγιογε Ὁ. 46. 

23: Ἐτεοδίμθιμι ἴῃ δοοϊεϑίατη ΟΠ γἰϑ πα ΠΟΠΙΙΘΥΒΙΠΊ, ϑαουπάμππι 1. Μ, Τέίζαζ, βευμε αγολΐμόοί. ΜΠ, τ (1851) 

1530. 158, 2. 

26: ρδῖβ ἱπηδρίπὶβ δίοῖβ, σερείία ε ἴῦτο Ἡδησχίοὶ Οπιοπὶ “ἐλέγιος αὶ Χ Ί ΙΕ οἰδοῖο, ἰΔὉ. 29, οἴ, «Α4ἐλέγι. Μηεέμετί, 

1877 δᾶ. 2. 

27: ἰογπια οδϑίβ!! ΑἸΠΘπδσιπι, ταρϑιϊα 6 Ἰίργο Ἐσδης, ἘΔΠ6}11 “4126γ16. Αὐζίσα δὰ Ρ, 308, 

29: [ογπηα δοὶβ Εδιπαίδηα, στερεοί εχ Αορ, Ἄ Α]ροὶα ᾿ἰρτο “7)7δηιοῖγς γοίαΐϊγι,ο ἐο Ἐπγοῤόαηι αγαὰ Αςταζις Ζηγξεγν 

δὰ Ρ. 480. 

33: δηδργρθυτα ρυ]ρΙΕ (ποαίχὶ Βδοοῃίοὶ Αἰμθπίθπβϑίὶβ ραγίθπὶ οὐηδηβ, ταρϑίϊππὶ 6 ᾿ἰῦγο 7)7ογερεγιογιέξ ἐμεατίξ ἀοζζ᾽ 

7ηδέϊίίο ΤῈ ἰΑὉ. τό. 

82: ΔΗΔΡΊΥΡΒαΙη αυοα ΠΟ ῥγοσὰ! 80 δ΄οε γερεσγίαπῃ αἰοϊ τσ, πππς ἴῃ Βυϊίδηπΐα ἀ δ ἸΠθβοθηβ, τορι ππὶ 6 ᾿ἴργο 7 7εδότεε 

Τῆχογοογαγιτέγε ἰΔὉ. 4. ἱπῖτα δχοϊάϊε εἴξα]ιβ [--- --ἴππο Φλυεὺς ἀνέθηκεν (ΔῈ 364). 

89: αυδίίζαογ πυτητηΐ τοροίϊ εχ βαἀϊζίοπα ββϑοιηάαδ, 

138: πυπΊηηα5 ἀρ ΠἸοΪ πιοάπ]ο Ἔχργαβϑβ δά ἀ 6] πϑαίομθπὶ Οἰΐπὶ ἃ Τ,θοπαγάο Βθοϊζασ ἰδοίδτη εἱ ἃ [10 ΕὐθάἸδθηάθσ οὰπε 

ἶρ50 πυπηπο (ΟἸ]δίδτη, ταρϑίϊυ5 6χ εἀϊίίοης ββουπάαδ, 

ΔΑ ἱπάϊοας Αοία Ατοῖβ, ΔῈ Αρρεπάϊοθπη Εἰ σγδρίσδιη, 
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ΟΟΝΘΡΕΟΤΥΞ ἘΠΙΒΕΙ.Τ 

Ῥ ν-ΝῚ] ρτγαδβίδίίο Αἀοὶ ΜΙςΒ ΔΕ] 15. 

» {π-29 δοῖδ δοῖὶβ εχ διοίοσι θυ δπίϊ ιιβ οοπηροβίίδ. 

.» 29--.ς32 Ὀγθυΐοσεβ ἃτοὶβ ἀθβου ρομαβ ἃ ρεσερτι παίουσι θιι5 σου 5 ἔδοῖδθ. 

. 33--82 Ῥαιβαπίαε ἀββογὶρίϊο αγοὶβ δἀάϊίο οοτητηθηΐδσϊο. 

,» 83-87 ἱπάδχ τῃηοπιπιθπίοσιμη ἃγοὶβ συαοσιη τ6] ἃρυὰ Ῥαυβαπίαπι 6] ἰῃ 

ΠΟΙ ΠΙΘηΐασΟ πηρηϊτίο ἢϊ, ᾿πβογοῖβ ΤΠΟΠΌΤΊ ΘΠ 5 ἃ Ῥαυβαπὶα ργαείευ- 

τηϊββὶβ 486 40 Ἰόοο οἸΐτη βἰείεσί πὶ πὸπ οοηβίδϊ. 

,. 88 δὐάεπάδ οἱ οογγίρεπάδ, 

, 89--.38 δρρεπαϊχ ερίρταρῖοα, {Εἰζαϊοστπὶ ἴῃ ἄτοβ ταρουίοστιπὶ π6] δὰ δτοὶβ 

Τπομυτηθπία ϑρεοίδηςζπι ἀε]εοίαϑ. 

» [139 ἱπάδθχ ἱπηδρὶ ΠΊΙΠῚ, 

,. [40 οοπβρεοίιβ 110 6}]}, 

Αἀάϊτιβ εϑὲ [αβοίσα!ιβ ταὈυ]ασιτη ἀσοθτὰ ΑΙΒΠΘπασατὰ {]υϑίχαπίϊατη ΧῚ, 

Ραρίπαϑ οοτηρ]βοΐθῃβ. 

Βοππδο ἰγρὶβ (τοὶ ἀφουρὶ τΥρορταρ δὶ δοδἀ θηϊοὶ 

.ἴ 
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'ν ΤΕΜΡΙΥ͂Μ ΜΙΝΈΒΝΥΔΕ ΘΔΑΈΟΥΝΙΙ ΘΕΧΤῚ 

ΕἸΑΝΚΑῚΙ 

ΤΟ Οργαρ μα ΗἩδοδίοιηροαὶ ἃππὸ 1886 ἃ ΚΑΒΒΑΡΙΑᾺ πιάδίὶ οἱ ἃ ΠΟΕΕΡΕΈΓΠΌΟ δρηὶ, 

ἃ. Ι8ὅ00. ταροτίο {πὸ (ΑἙ 20) 80 ποπλῖηθ ἰπβιρη 1, 6χ Γηβεςζαςί ἀτομαθοϊορίοὶ ἡμλ δομάηε. 1,1 
τορϑεϊϊα. ἰρβίαβ ἀϑαϊβ ἐππαδῃηθηία πηϊμυ8 ται θμἶβ οχ ἰρϑα ἃγοὶβ τὰρα ρϑεϊεβ οοπβίαηϊ, [ιπάαπηθπΐα 

Ῥοτίϊοιιβ Ροβῖθα δαϊθοίαα ἀρ θητι5. Ἔχ ΔΙ αδηΐο πηδιοσ θι15. σΔ ΘΠ 5. ἰαρ 415. ΡΙγαθὶ σοτηροβίία 58 }ΐ, 

ΑΚ ἀναθυϊαῖίο οἶτοα ἀράθιη. 2 ργοθδοβ. Ο ςε]α ἰπρατα. 242 οἰκήματα δα 25") μέγαρον 

πρὸς ἑσπέρην τετραμμένον ρετιποηϊα. (᾽ ορίϑίποάοτηιιβα. 2. Ετθοδίμθαπι βαθο ααϊηϊὶ Ἔχθαπηεῖβ. 

ἀααα τοϊϊ]αΐϊαθ ουϑιβ πο. ὁς το]ὶαιαθ ὩΘα ΠΟ ἀπεααϊοτῖβ. αἷα πϑϑιϊοία τηὰτὶ ροβίθα διηρ ΠΠοαίὶ. 

ἐξ πδϑίϊρία ΠΊΌΓΟΤ ΠῚ ΤΟ ΠΠοσ. 52 Ὀδ515 ΓΘ ΘΠ ΤΟΥ. 

Μρϑηβαταθ ἴουπιαθ ἰηβουρίαθ πηθίτα τϑίθτιηΐ. 

ΕἸΑΝΚΑ ἢ 

Εἰὰβ θὰ {απ Ρ] ἴοτηἃ ἃ ΠΟΕΕΡΡΕΈΠΡΟ 1. Ἰ. τϑϑεταΐα. [πίθγαθ ἰπβοτιρίαθ δαθάθτη βαπΐ δἴααθ 

ἴῃ ἴριιτα 1. Πυθῆϑαγαθ Ἰηϑοτρίαθ ρεά65 Αδοϊπϑίϊοοβ τοΐεγαηί. 

ΕἸΑΝΕΚΔΑ π᾿ 

Εἰὰβἀδπὰ ΘΠ ΡΙΪ ἔγοπ 8 ἀρ] ἰοὶ βίαται. ρτοροηϊζαν. 

α ΡῬτἰβεϊπ 5 βἰδίιβ. δα ϑο]ομὶβ τοὶ Ῥίβιβίγαι τθυροότα τοαοοδθάιβ. ἰαβιειρσίαπι οὐαὶ δοῖνραπι 

6. Ῥοῖὸ ἔδοΐϊαπι εἴ πᾶ 5 οΟΙουθι5. Ρἱοΐαμι, ΤΎΡΒΟμ πὶ ἐπ σογρούθπι Θχϊθθπβ, ἀαοὰ δα πδὰς ἀράθπι ῥΡϑὺ- 

εἰπυιῖββα ροβίηθιαμη ΑἸΡΕΈΡΥΒ ΒΕΑΝΈΟΚΝΕΚ (Αμάόη. ΔΜΙΙΝΔ. τϑοοὺ Ρ. 125) ϑιῃβρίοδϊιβ οϑί, ΤῊἨΞΒΟΘΟΚΥΒ 
ὙΝΊΕΘΑΝῸ οοδγίῖὶβ Ἀυρι πη θη 58. ἀδμηοηβίγαϊασιβ οϑί. ϑβίπηδην τπδυππμοσθαμπη ᾿αἶὰ5 ἀρ β ἰάθη οαϊαϊς {πὲ 

“Ζ)εηάνι. 1, 50. 

ὁ αἰϑι βίαϊπ8. ρεπρίοθγοβ, οοαπυηΐβ 6 Ροτο ἴδοι ἀδάθπι ὑπϑπάϊααθ οἰπρθιτθαβ; ααοὰ ἰποτὸ- 

τηθηϊα πὰ δχϑιηΐθ ἴθσθ βάθουϊο βαχίο δοοθβδὶῖ. θρί βία οἱ {πρὶν ρότο οοπβίδηϊ, τποίοραθ οούοῆδδ 

βίθηδο (4μλ 7ερμάρηι. 1, 38) ἴδραϊαθ ππυτηογθαθ βηΐ, ταδιτηοσθαθ οἱ ἰρβαθ βίαϊαιδθ αυᾶσγαπι ἱταρταθαΐα δα 

Βαιΐτβ. Το πρ]ὶ [ἀϑεϊρίαπι ρου πθητία Ῥυίμαιβ ἀρτιοις ΕᾺΑΝΟΙΒΟν5. ϑΘυννιοζκὰ (δάφνη. ΜΈΝ. τϑ86. Ρ. 187), 
ῬΙδηΐπ8. σομηροϑαϊξ ΙΟΛΝΝΕῈΒ ΘΟΗΒΑΆΘΕΚ (ἰ 14. 1807 τα. 3---5). 



ἨΗΕΟΔΤΟΜΡΕΌΟΝ ΝΟΟΘΟΛΊΤΝΜ ν 

“6 δ [ .5 20 Μὴ 

ΕΞΞΞΘῚ 
[Ξ 3 

77: ΠΕ ΩΣΩΣΙ τυ ΠΩ 775) ἽΝ , ἡ Ὠ ΔΊΣ ; ΠΝ ἢ , ΠΣ ἽἼ νι) μι 

Ἷ 70 ὶ ᾿ 
"πο... ω»«Ὁἤΐ΄ 

ΠΟ ΒῊ χω ὑσοδν ἂς ὩΣ 
ἐξ ὴν 

: ι παρ 
γ 

χη -- ΟἹ ΣΝ ῷ “ ψ ΧῊῺΣ ᾿ το 

Ἷ Η ὃ ΠΣ ΤΕ ὁ Ὁ Ἷν Ἶ 

ΧΤΔΟΝ 1 ΟΧ δον 210» 2.25 οἱ 2:65 τας τς τη όος ἥ, 

ΞΟ - 7 1- 77 
ἐξεςε Ξοτη το κα. - - ππτ τον, ταήπτ τὸ πασειτα τς. ν 

ΣΤ 
Ι ! Ι Ι͵ ' 

τ ο᾽ 

[21 

Χ ὃ ΠῚ ο 

! Ι Ι 
4 " ι. ς ταὶ τ 

Ι ᾿ ἊΝ Ἶ ἣν - είναι τς 

νιν ὅθ... ἐὺ δε τ 

Ισ ο ! λο 30 “0 Μ 

Ῥεὰε: Ααρῖει 
το 

τ ξξα 
" τὸ λο 90 0 50 σολείεὶ ἀπ ς - 
Ῥ65 Ἀεῤξίτι.τ- 0.326 ῬἨες Ἀτεΐειις Ξοἱοτιὶς τε σ.296 

{2 Υ ΦΣ Σ ΞΞΩΕ ΣΙ ΖΕΙΖΕ ΥΖΤΣ ΚΣ ΞΣΖΕΣΖ2ΥΖΖΣΕΖΖ, εξ 77 Ζ ΤΣ ΖΖΖΣα ΚΑΤ Ζ,ΖΡΙ) 7» Ζ᾽σα “ΤΣ ΧΙ ̓Ξ ΖΕΕΣΣΙ͂Σ ΠΕ 
[ ΙΕ ἘΘ 

09. 9 ὁ ὁ ὁ Ὁ ̓ΕΝ 7 τ) : :9. Ὁ Ὁ 
ῳ 

«- ἜΡΥ » 

ζ πε 

------. 

Θ6ύ 
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ΝΠ ΕΟΒΜΔΑΕ ΡΔΕΚΤΗΕΝΟΝΙΒ 

ΕἸΑΝΚΑῚῚ 

Μαρπὰ αοᾶθ5 Μίπογαδο ροϑὲ οοοπραϊίομθιυ. Ῥϑιβίοαηι θα Ποατὶ οοορία, 86 μαπη]ιϑπὶ αἰίτα 

ἴπιοβ. ΤΟΙ πηπατιιπὶ ΒρΡΟΠν]ο5. ροτάποία, ἀαλ] οὶ ἴδγο το ἰθοῖαβ πηθηΐθ οοπμοθρίββα αἱάθίαν (οἴ. ΤΟΕΕΡΕΕΓΌ, 

Αἰλομ. ΔΙδελ. 1802. Ρ. 158 5646.), οὑπὶ Ῥαγμθηομθ ΘΟΙΠΡΟΠΪαγ οἰπβάθιη [ἀπ] πιθπ 8 ἃ Τοϊηο ῬΘΠΟΙ 5 

ταπιρουΐθιβ βιιρουβίγαοίο. ααὶ παοιιοᾶο δμεϊαιιῖβ Γὰδ ΠΊΘ ΕΒ. πιϑδ Θ586. Θαα 6. ΔΠΙΡΙΠΠἸΟα556 υἱάθαίαγ, 

ἀο!πθαῖϊο τΐποῦ ἃ ΠΟΕΕΡΡΕΙΌΟ (ρΡ. 177) Ρϑεϊζα οβίθπαϊε. 

ΕἸΑΟΝΚΑ ΤΠ 

Ῥατ πο ἶβ σμΠΟρΎαΡ ΐα τηαχίπηαπὶ Ρατίθηι Θχρυοϑϑα δϑὶ 6 [80 }}}15 ΚἈΟΥΥΈΒΙΑΝΑ δὲ 

ῬΕΝΒΟΒΙΆΝΑ, ἥπὰθ ῬΕΝΚΟΒΙΙ Π ταπὶ ἰπβουρίυμη Ζηέμοήρίος οΥ «Αἠλεμίαη ἀγοληίδοίμιγε οὐμαπιῖ, 11 δὲ ἸΥ͂. 

Ραποιῖς ἱπαϊοαπίαῦ. πιϑϑιϊρία ἰᾶπὶ οταάασηι, ααΐρα8 ἴῃ τηθαϊα (α]]ὰ Δ ἰα5 ὈαϑὶΒ Μίποσιαθ Ὑ1- 

οἷηἰβ Εχ ἀτο οἱ βθοτα ἃ Ῥηϊαϊα ἴδοι ἱπαϊσαίιγ, ααπὶ ΘΑ ΘΙ] οσαπι ααὶ βΒ'ηρια5. 615. Ρατίθϑ Βθρδυδθδηΐ. 

Ἰἰπβοῖαθ οἱ ἀρϑίάα δοοϊοθίαθ ΟΠ τϑίίαπαθ παᾶπο ρίαμθ αἰταΐαπη 51ρπἸ Πσαης οἵ τπγτῖπη ἴθ ΡΙΪ Τατοϊοῖ, ΡΘΓ 

οὐΐαβ. βοαϊαβ ποαίδθαιθ δα ἕαβειρίαπι ἰθπιρ}} ἀβοθπαϊτατ, ἴῃ ταθαϊο ἀθπίαιιθ ππίπθυθὶ ἰθιρὶ σταάα απ δὰ 

βϑρίθηϊ πομοβ εἴ δὰ τηϑη ἴθι πουρὶς Ἰοσοβ ἱπαϊοαι ααῖϊθαθ ΠΕ αἰ π5. δἰαϊααϑ ΠοΟἸ]οσαΐαβ. ἔπῖθθ8. πϑϑερία 

Ρᾶθπο δυδηΐάα οβίθπαπηϊ. δοουτγαίίοτα ἀθ Πἰβ οἵ ϑἰ πη] 8. τορβ ἴ6 ἀοοθθῖς Ῥγδοίευ 4]105. ΠΌΘΟΥ αθτα 

Ὧδε Ῥαυίμθηομα βου ρϑὶ Ρ. 13 8664. ΙΟδ 866. ᾿ 

ΕἸΟΝΚΑ ΠΙ 

Ῥατίποποπὶβ ἔούπια τοϑταία ἃ ΠΟΕΕΡΡΈΙΌΟ, λάθη. Δϊμλ. τϑ88ι1 ἰδ. 12, (0}}. Ρ. 283 5666. 

ποιηΐηα ρδτέπι ἃ 6 α15. ἰὰπὶ Ὁ ΨΒΒΙΝΟΟ ἴῃ [ἴθ }10 46 Ῥαγίμθποπο (Ηδαηΐδθ ἃ. 1840) τεοίθ ἱπάαραία ὨΟΕΕΒΡ- 

ἘΈΠ ΠΟΙΪΒ ΔΙΡΊΙΠΊ ΘΠ 5. πιϑὶβ σου ΡΤ αυ. ἢ 

Οὐδίίαοι ἀε]ἰποαϊΐοπεβ Πα ΠΟΥΘ8, απᾶ86 ἔριταβ ΠΠ οἱ 1Π ἃ Ὀϊπὶ8β ἡυδιηαια Ιαϊθ Π 5 

οἰπρτηΐ, ἔπη ἀ ἀπ θη ἴα ἔθ ΡΠ ΘΧΒΙθοπὶ απδπίμπι ἤθη Ροίαϊξ ἀοοαγαῖα τορειϊϊα 6 ἴα Ὀυ} 5 ΒΟΗΑΥ ΒΕΒΤΙ 

ἀρυᾶὰ Ἐοββίθμη. “γε αεοίορ. Ατ75. το}. 1 ἴα. 5 εἴ ΖΙΠΙΕΒΙ ἴῃ αἴατίο ᾿πβοτρίο Ζεϊδελ»} Μὶγ Βαμτοόδέη τ865, 

180. «4. 28, ηαὶ δοουγαιββίτηθ ἱπ πᾶπο τοπὰ ἱπααϊβίαϊε; ῥγαθίθγθα σοταρ!σοβ ἐαϊα 6 ῬΒοϊορταρμαθ ἰπ ἀϑύτα 

πορσαΐδο διπΐ. ΠΟΠΏΜΪΠ 46 ρατίθβ πιοάα]ο τηδίοτα τϑρϑεϊίαα βηΐ, δὲ Πρα ἱπίθυ ταθυἀἴοπη δὲ οπθηΐθμη βρθο- 

ἰητ5. [τοπΐοβ. οὐθηία 5 (Χ) οἱ ππθηαϊομα]β (56), εἰ Ἰαϊθτῖβ οὁοοϊ θη] ρᾶτβ 5θρίθη:Πομδ} 5 (- 6), ἀοηίααθ 

Ραχίίουϊα ἰππάαπιθπίΐ ππθη Ἰο πα} 8 αὶ ΖΙΙΜΈΒΙ ἰάθαϊα ρα (ἈΚ), ἀὰὸ δρρατγθαΐ ααοσηοᾶο ρῥϑυϊαιπα 

ΒΓροηΐα βἰθσθοραΐα βἰπι} βίγαΐα Ππτηΐ, ροτὶ, τατηθπίογαπη βαχὶ ουθαθυῖπὶ (οἵ. 180. ΧΙ 
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ΧΙ 

ΕἸΟΝΚΑῚΙ 

ῬΑ ΠΟ 6 ΠῚ ἃ 

ἰτοπῖϊ ἴἴὰ ἀ6- 

βίρτιαῖ, αὖ βίησιι- 

Ιατιπὰ ΡδγΓ ΠῚ 

[ουπηα ΠΠΘΉΘΌΓα 6 

ΠΟΙ ΡΟΒΙ ΓΟ ΟἸαγθ 

ΠΟρπΟΒΟὶ Ροβϑίηΐ; 

αϊ465. ϑἰεγθοθα- 
ἴατη, κρηπίδω- 

μα, ΘΟἸ.ΠΊη88, 

δρβίν πη, ἰπ- 

δΊΥΡΠΟΒ σὰ Πιο- 

[ΟΡῚ8. 8118, οο- 

ΤΟΙ ΠῚ ΟἸΠΠῚ ΠῚ1- 

{}15, ΤΥ ΡΆ ΠΠῚ, 

γεῖσον αἰετιαῖον 

ΟὟΠπῚ διὰ 51Π18, 

ἰασυματῖα, ΖΟ- 

ῬΒΟΓΆΠΙ, ΡΟΥΔ ΠῚ 

Ὀϊοταπι οὰπὴ Δ - 

τδραρτηθητ5 118}- 

15 ΓΒΌΡΘΥΟΙ ΝΟ 

᾿ΌΤΪΠ6. 

ΕἸΟΝΚΑ ἢ 

Ῥαυί θη αἰἃ- 

15 ἴεσθο 6 Ῥτιορυ- 

Ιδεὶβ δρύθβϑὸὼ 0] 

ΟἸϊπὶ ἀρράγαΐ ὀχ ἢ ϊ- 

Ὀδεὶ ἃ ΕᾺἈΙΡΕΞΒΙΟΟ 

ΤῊΙΕΕΞΒΟΗ δδιοδὶ- 

ἰδοῖο ΜοπδΟΘΙΒιὶ ἴἢ- 

ϑί ΓΑ τΠ1. 

ΡΑΕΤΗΒΝΟΝΙΒ ΟἈΤΗΟΘΕΚΆΑΡΗΙΛ 

Ταθαϊα 

ΘΧ Ορεῖα γπμάο- 

Ὀοπᾶδ ἃ ΟΟΝΖΙΟ 

εὐἀϊΐο εἰ Ἰηβουρίο 

Γογίεσεῤίαἐξεν ΠΣ 
αγεἠαοίοστδεδέ 

ζὐδερισοιι, ὙΤΙ, 

1875, ἴ80.12 ἀε- 

Βυτηρία ΟΘἘΟΚ- 

ΘΙ ΝΊΕΜΑΝΝ 

Δτοδιίεο δ η- 

ἀΟὈΟΠΘΠ515 ἀτίϊ- 

ἤσὶο ἀςφθεζαν. 

Μίηοῖς πιοίϊαϊο τὸ- 

Ρεῦα δϑὲ ἱπηᾶσιιι- 

οἶα ὁχ Δ ἽΠΗΕΙ ΜΙ 

ΓΥΝΈΒΚΕ ἰἰδτὶ ὅδε- 

Ξεὐϊελίε οἷν Ανελέ- 

ἐεξέμν νο]. 1 εὰ. ὃ 

Ρ. 213 ἴω. τὸῦ 
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6---10}, ἱπίγτα Ο6]]14 πὶ 5110 

ΦΡΡραγθαΐ αὰδ6 γαϊο ᾿πίθυ οθ]]ὰπὶ οἔ ϑίαίιαμη ἸΠ ΓΟ Ο βϑουίί, 

ῬΠΙαΐα 6. ϑίρτιαμη ΘΡΌΓΠΘΊΙΠΩ, 

ΟἸγπιρίασο πα (Οὐνηηρία Τ1 1410. 11]. 

5--ο. ΧΧΧΥῚΙ 
ἴῃ ΤΘ προ Ιουΐβ5 αι απὲ6 ἃ Δ 1] ΠΤ δ ΡΙΟΥΒΙΙΒ 



; 

ΧῈΝ "ΡΑΒΝΤΕΒ ΑἙΈΌΙΝΜ ΒΑΟΒΑΒΥ͂ΜΝ 

ΤῬοἰϊηθαϊίζοπο 1---ν ροείαθ οχ ΕΆΝΕΘΤΙ ΟΥ̓ΆΤΙΙ ΠἰργῸ ἰπβουιρίο 7216. δ)αωιρεδελίοἠίε υοη Αἡλετε 

(Ρ. 125, 1ᾳ δἱ 20. 126, 21. 143, 24) δἃ8 ρατίεβ πιισὶ βθρίθ γ] 0} 8118 ἀτοΐβ Ἐχῃϊρεπί, αι. 

ἀπασαμὰ δδαϊαμπη βαογασιπι ἱγαρτηθηΐα ἰηβουία βϑαηΐ. 

ΕἸΟΝΚΑ 1 τπᾶρτιᾶπιὶ Ῥαγο ΠῚ πλπγ] “δ ποηβίγαϊ, πὰ 0 ἴδηὶ τἰρὶητϊ 5ῸΧ ΒΡΟΠΟΨΣ τηδυτηοσοὶ ΟΡΕΤ5. 

ΠΟ ΦΌΒΟΙ, Ραγίαβ 6615. 1ΠΠ1π|8 τπᾶρτιαθ απὰ86 Ῥατίμθποηὶ ἀηίθοθβϑασγα ογαΐ, 6] ἴῃ ἀπρ σθαι 6] ἴῃ 5ἴτα- 

Ὀ]Ισο πὶ ΟΥ̓ 6 πὶ αἸΒρΟΒΙ σΟΠΒΡΙ οἰ απίπσ, απαπὶ Θρβίνα δὲ ἐπιοίνΡΪ ὁ Ροτοὸ αοΐα, ἰΐθα τηθίοραθ εἴ οο- 

ΤΟ ΔΘ. 6 Πηδυιοτα Ῥαγο [αοίαθ, τοὶ σαϊαθ Ἡ θοαιοσηρθαϊ ἃ Ῥαυϑὶβ σοι βεὶ. 

ΕἸΟΝΚΑ Τ| Ἡδοδίουιρϑαϊ τοὶ αΐαβ. ππαΐοτα πιοάπϊο ὄχργεβϑαβ οβίθμαϊ. 



ΔΙΟΙΒ. ΜΟΙΝΊΒΝΘ ἸΝΘΈΤΑΙ ΧΥν 

ΕἸΟΝΚΑΞ ΠῚ εὐ ΤΙΝ τὴὰπ] ραγίεβ Ευθοῃίπθο υἱοϊηα8. Ἐχῃϊρθεηΐ. εἰ ΕἸΟΝΚΑ 1Π αυϊάδπ ρατίβηι 

Τῆι ἃ ΟἸποπα αχίτα! σοσδρίϊ, ᾿πβϑυίβ ΒΡΟΠαν}15 ρου πἶ8 ΗἩοδίοιηρθαι, ΕἸΟΝΚΑ ΙΝ ραιίεπι δἰυβάδπι 

τηῦσ Ρεποὶς δαοίογα σοῃ Ππι8 1 Οβίθη 1 ΘΡΟΠ αν }15 εἰ τηδίου τ15. οἵ ΤῊ] ΠΟΥ 1185. 6 ΤΠδ ηοΥα Ῥεπίριοο ἴδοίβ 

φοηϑρίοιαμη, αἰ οχ 8646 116 τηᾶρηα ἴῃ οαΐπ5 ἰοοστη ῬΑΥΓΉΘΠΟΠ ϑιιοοθϑϑς αἰ θβϑα ΠῚ ρΡΕΪ ΟἸΠΠ 68. ΟΡ᾿ 5. ἱπιροτ- 

ξεοίαμη ῥΥδ6 56 [ϑπιηΐ. 
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ΟΝ ΒΕΘΙΟΝΊΒΝΟ ΝΊΙΟΙΝΙΘ ἈΈΓΟΙΘ. ΑἸὸο΄'}6 ΒΕΡΤΈΝΤΕΊΙΟΝΙΘ ΘΡΕΟΤΑΝΤῚΒ ΧΧΝΠ 

ΕἸ. 1 (Ονκτιν8 οἱ ΚΚΑΥΡΕΚΎ, “δας νογι Αἡλογι Ρ. 21) μυχωδέων Μακρ ὦ ν οΥἱοπία! θη ραγίοπι ὀχ Ροι (οἵ, (40. ΝΤΙ, 56 ---Ο 5) 

ὁ-ττ , ἄππις ΧΤΠ.ΤΙΙ οοἸΠα]ὰ6 ἀομὶβ πιοιίυιῖ5. γοοϊρί μα 15, βἴιιθ δἰ πρί!αθ βἴιιθ. 5ἴπη1}} ΘΟΠΊΡ]τΓῸ5. ταρὶ Ἰδουμαίας ἱποῖθαο, 

ἢ τ ϑρθοῖιβ σὰπι δἰ Πρι}15. Π6}]}}15, 

ΡΆΟΡΥΓΟΝ Μνεϑιζςι ε 

ΤΞΆΑΝΤΙΟΝΙΝ5 

ΡΑΟΡργαναῦνινμ ἐν 

ΡΟΆΤΙΟνς 

“; Ξ Ξ ὅχῆς Ἐς Ὑ ἣ 

ἰοΊ 
-Ξ Ί 

ΡΟΆΤΑ ΜΕρι! Αἐενιὶ 

τ, 
ΠΠ 

ὟΝ 

ΞΞ: "ΓΝ ἊΝ 

ΠΞΞΞΞ---- ἢ [1 Ἐπεσσξὶ [1 [Π [ ΞΞῚ 

Ἅϊ 

ΔΑ. ΑΘΑΙΡΡΑΕ 

ἀὲξκιξὶ 

ΝΥ "ὦ ΠΝ ἐλον Ναὶ ᾿ Ῥ ἢ ν ῃ 

Ὁ 
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ΧΥΠΙ ῬΕΚΟΡΥΙΆΞΒΑ Α ΜΝΕΘΙΟΙΕ ΑΝΙΜΟ ἹΝΕΟΒΜΑΤᾺ 

ΓΠΠ ΒΕ Θ ΩΝ 

ΞΙ ἾγΞΞῚ ΓΞ [ἘΞ}’ 

"}}} ἧ ἜΝ ΠΠΗΜΗΙ 
᾿ΗΗΉΙΠΗΙ ΠΗ ἘΞ 
ΗΠ ἡ ττττ Ἴ}Ὰ 

ΓΠΠΗΗΙΗ ἣ 
Ε ΡΊ ΠΓΕΞΙ Ν 
ΠΗ ὲ ΓΊΓΕ ὲ 

Γ΄] 1 Ν 
᾿ς. “- ΝῊ 

Ι ΙΞ [ΕΞ ὲ 
ι Ι͂ ΕΞ 1 Ν 
Ι ἘΞ [ἘΞΙ Ν 

11}. Ν 
ὅσσα [ἾΞΞῚ Ν 

ἵπασα ΒΗ Ν 
Ἐξε [ἘΠῚ δ 
ἘΞΙΉ ὴ 
ΜΗ [ἘΞ Ν᾽ 

ἘΞ [ΓῚ ᾿ 
ΔΙ Ἴ ὶ 
δι 
δὴ ἣ Ἴ ὶ ὴ 

Ἁ» 

Ε 
5 

ἡ π|Ξ ἘΝ Ἢ» 

᾿Ξ τι θρς  Ξ᾿. Ξ ΠΝ ΉΜμΙ ἢ ΕΞΞΞ ἵ ἐτοςς . ὲ 

ΞΕ ἯΙ : Ἴ ΤΉ ΠῚ 
ΠῚ) [[ΠΕΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ ΙΒ ἘΗῚ - Ἷ " ΤΉ ΗΝ ΞΙ [ΞΕ ἢ ΞΞ ἡ μ 15 
Γ Ἷ | ΝΠ ΠΝ 

Ξ ν]} ΓΤ . ἘΞΞ ΝΠ} "ἢ ἘΠΕ ΕΞ 1} : ΜΠ ΥΩ ᾿ ] Ὁ 

᾿ , Εἰ ̓ : ἘΠΒΗΡΗΙ Ἀ 

Ὶ ἣ ΞΞΞ ἘΞ..:ΞΞ:.....ΞΞ:Ξ------. Σ ΒΡ "ἢ ἢ ἢ ΝΑῚ Π [ΠΤ ΤΠ 1} δὰ ΡῪ ἡ δ ΠΗ ᾿ΙξΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ ᾿ξ ἹΠΠΞ| ἘΠ ΙΓ ΠΤΓῚ " 

ΝΞ Ξε: πο Ξ ν 
ΝΙΝ ΠΕΞΙ. ||ΗΈΞΞΞΞΞΞΞ ἿΞΠ ἃ ἘΉΙΞ Ξ ΙΓ τ ΞΕ ᾿ 
ἜΠΗ ΝΠ ΠΝ 

.-.--«.-.-Α.-Δ. Δ. 

ττστττα ΓΤ! ΠΠῚ 
ΠΠ ΠῚ ἢ 

ττ τι ἀρ ΤΕ ΤΙ ΠΡΤΡΊΡΙ [ΓΉΠΠ {ΠΓῚ 

1 Ῥτορυ]αθοσγιιπὶ ἴσοπ5 οοοϊάεηϊια ! 5 (ΟΒΈΡΡ, ἴα. 3,1, οοὴ]. ΒΟῊΝ, Φὄγοῤνζαφεονε ἴΔὉ. 4). --- 3 Αἴδε 
τευ ἀϊο π 8}}8. 408}}8 Ρεγίεοία δβὲ Γοσ πᾷ (ΤΠ ΟΒΈΡΡ, 5, 4, οοηὶ, ΤΟΙ ΒΗΒ ᾿ἰδτὶ ἱπβουὶριεὶ δθογερεον διέμδαδέσνε ταῦς ς, τῇ, 
3 ἴτοῃ5 βερίεηίγί οη ἃ] 15 (ὨΟΒΈΡΕ, 5, 1), 4 ἔγοηβ οοοἰάἀεπία 5 (0, 5, 2), 5. ἴγϑηβ πιετί ἀϊοπ αὶ 5 (ἴδ. ς, 3}. 
“- 6 Ῥοτιίουβ βερίβπηίγί ομ ἃ 18. ἤπᾶθ Ῥτοργυίδδογιπι ἔχοι [8 πὶ οτίοπιδὶ δαὶ οὐπαίασα ογας βθοιΐϊο (ἴδ. 3, ἃ οὐαὶ. 
Ῥ. 51 86ε4.), 68 ραγιίοι!α 08}}15 Βοάϊθ ἀρραγθὶ (ἴδ. 3,2), 7 γοπεὶβ οτἱ δ τα 18 ρᾶτ (10, 3, 4). -ο 8 Μαυτὶ Ῥεῖδε- 
αἰεὶ (0, ΧὝΤΙ, ἃ) τεϊψυΐας (ΒΟῊΝ ἰαῦ, τὸς οἵ, ἤμ. 2). 

ΟἽ, 4αυδε ΘΟΒΕΡΡΕΙ, ἐχροϑυίς “έλογι. 7ύΎμ, τ88ς5. Ρ, 38 5644, 131 5664, --- ΕΟΥΠΊ ἃ ΤΏ αἷάθ ἴῃ (ἃν, ΧΥΝΤΙ, 



ἰῷ δὸν 

55. ΒΟΗΑΥΒΒΕΤ ΗΆΝΒΕΝ, Ζεριροὶ αν Δέζο Αῤίογος, ΜΟΥ ΤΒΗΒ ἴπ ἴδτο ἱπβουρίο βσγιριον' 

δ χατονι Ὁ. 92 56864., ΟΥ̓ΆΤΙΥΒ, δέεασέρεσολίολέε Ρ. 259. 

αἵ, ΒοηνΝ, δροῤνίαεθη, ἈῸ 

ΝΣ Νὰ ᾿ῶΝ Ν 

ῬΕΟΡΥΠΙΛΈΟΕΝΝΜ ΕΤ ΔΕΠΙΒ ΜΙΝΕΕΝ ΑΙΣ ΝΙΟΤΟΚΙΛΔῈ ΟΚΤΗΟΘΘΕΚΑΆΡΗΙΛ ΧΙΧ 

δὰ δὰ Ἀδὰ ἀδὰ ὃν 

ΓἜΞΞΞΕ τ τ ρρπΓ, 

ἜΠΗ: 

Π 

Ἵν 
ἘἙΔΩ 

πη β 
1 Ῥτγορυ]δθοσιτη 414 τὴ δου άϊοπ δ] 5. οἵ ρσοραρπδοι! (πύργου) δράθπὶ Μίίποτγιιαθ ΜΊοιοσίαθ βυιβεϊπθης5. ἔΓῸ ἢ 5 

βαριίοηίγί πη }115 (ΒΟῊΝ ἴαΡ. 10), 2 ἴτοπϑβ οοοἰἀοπίαϊ] 5 (ΘΟΗΑΥΒΒΕΤ ἰαὉ. 3), 28 δηρα]ι5. ἱπίου οοοϊἀεπίθπι αἱ 
βερίοπίσίομεϑ βρθοίδηβ {ΟῚ ΤΈΚΕ ἴἀΡ, 5, 2). -- 3 ΟἸταϊ δά διοὸπὶ [Θγθπ 18. ἃ Ρτοριρπδοα!ο 111Ὁὸ τ5ητπ6 δά ροτγίατπη Βθιι- 
Ἰεαπᾶτη 5εοίίο (ΒΟῊΝ 19). --- 4 Ῥτορυ]δθοσιπὶ πᾶ οοοϊἀοπίοιη βρθοίδηξ ροζγίϊοιιβ τηϑάϊΐϊδθ οἱ ρἰ πδοοίμθοδβ 4. ἃ, 
᾿ιϑ6π6 δὰ τηοπαπηθηίιπη Αρτίρραθ βεοίΐο (10, 7. 19), 5 Ροτίϊοιι τηράϊδο 5ϑοίΐο ἐγαπθνοῦβα (ἰρ. 8). --- 6 Ῥὶπε- 
σοίμθοδθ 4. ἃ, ραγίθιί5. τηθυϊἀϊοπα]5. [το Π5. ἱπίοτίοσ (ΒΟῊΝ 9). -- 7 ϑ'οαϊαθ δᾶ δύθαπὶ Μ]οίοτίαθ Γαγθηίθ5. 4 118165 ΟἹ πὰ 
(αοττπέ (ΟΥ̓ ΕΤΙΨΒ); 8 δαγυπηᾶθπὶ ρατίο5 οοοἰἀοηία]}5 (ὙΥΟΙΤ ΕΗΒ ἰδ. 5» 3), 9 ΓΟΥ̓πΊᾶ οτπὶ ἱπάϊοαιίοπο Ρ] οὶ Ῥτο- 
Ῥυ]Δθα ἂὉ ἀγεὰ 111ὰ βοραγδη(5 (10. σ, 1), 

Σ ἘΞΞΞ ΣΕΠΒπΗ 
Ἶ ; Ι 

Ἶ: 
πα 

ΜΠ} 



ΧΧ ἈΕΌΙΟΝΥΙΑ ΜΙΝΕΈΝΥ ΛΕ ΝΙΓΤΟΕΙΔΛῈ 

ΠΡ ἣ ἘΝ ΤΠ
 ἯΝ 

ἢ ἐν δὴν ΠΈΠ: ἀπ 

ἡ ἢ "1" 3}: 

ἣν ἥϊ ] ἽΠ 

ἵψτ [Μ᾽ 
ΕἼ ΓΕΞ "ἢ κ᾿ 

Ξ ἜΠΒ. ᾿) })} } Εξξξξξ Ξ ἢν ἘΞῚ]]}}5] ΓΙ || ||ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ : Π ἔ ἀπητντη. -- ᾿ π᾿ ἶδ " Ϊ [ ἐπ τες 
ἢ ἘΞ ἘΠ ΞΞ- ΠΠΗΠΕ τ: ΔἿΣΣ ἘΞ ΝῸΣ Ἀ 

] Σ πππττε ΞΞΞΞΞ- ςξ-- 
2 τ ἢ ΝΝ ὍΣΣ ἂν 

ἘΞ Ἶ πιπε ἢ τ: ------ 

ἀνα ΞΞΞ πες εἰ -- εἰν εῖν ὴ ἔξ οξς 

Αεάφθϑ Μίπογιδς Νιοίογίδο ἘΚ ἘΚ Ὲ 
ΒΗ ΉῚ 

ΤΡ 
συμ 51 ἃγὰ εἴ οπὶ Ρ]αΐθο ἀπασὶν ὮΪ5 ΟΥΠαῖο ΓΕ 

οδ ΠΟΘ] ]Ἰβιθ πυιηϊΐο, ατὶ ἰοίππη Ργοραρπα- 

οὐ]ὰπ 5εὰ πύργον οἰπρὶί, 40 οτίθηῖθ 50] 

υἰάθβ; ἃ ἀθχίθσα βοαϊδθ δὰ οἰϊαιιπὶ ἀγοὶβ 46- 

βοοπάπηϊ, ἃ ἰαθῦα ροπὲ ἅγδπὶ εἰ παρὰ τὸν 

τῆς ᾿Απτέρου Νίκης ναὸν ΑἸοΣλπιεηΪ5 

βίστιυπι ἰπρομπηῖπας ᾿Αρτέμιδος Ἑκάτης 5ϊἴϊ6 

Ἑκάτης ἐπιπυργιδίας ἀρρατεί. 

Ῥτυδδβίαϊα: ργαθίεσ τδθυ]ας ΡῥΒοίορτα- 

ΡΒὰ5 ἈΟΒΒῚΙ ΒΟΗΑΥΒΕΕΤΙ ΗΆΑΝΒΕΝΙ Πἰθεγ 

70εγ 7εηιῤεὶ (εν ίζε Αῤίεγος, ΚΈΚΥΙΕΙ 

θεν 206 Κεῖ απὸ ἀογ Βαϊεδίγαάε (67 

ΑΙλέπα Λεζε, ΒΟΉΝΙΙ ορὺβ 229 γοῤν- Ἴπν 

Ἰαδέγι ἐγ Αξγοῤοῖές σε ἤθε, Ἐς. ΡΕΤ ΒΈΆΒΕΝ, ᾿Ὶ 

ίε ἀγεῖρεσίαἑέίρε Ἡεξαίε (Οεείεγγεϊσλίδελε ; 

Μιλεῖ, τ88ο. 1881). 



ΑΕΠΕΘ. ΜΙΝΕΕΈΝ ΑΙ ΡΟΙΤΑΌΙ ΒΕΕΟΊΤΗΚΟ ἹΝΝΟΤᾺ ΧΧΙ 

ΕΞΕ τ ἢ 
στ ἽΠΠ|, 

ΝΕ, 
ΠῚ 

τ τυ 35. ἢ ἢ Π'"" 7 - 

ΚθΝΝΝ ἰὰεπὶ Ξεεξαπι πασεν τ τς 1,70 Ξπ τὰς ρον 5 ἰάοπι βεοίυβ 
ποτῆσν ΓᾺΙΡΘ5 , ἀτ βῖ: - ) Ἷ ᾿ 

ἘΞ ΙΣ, “πἰχτυιδβ --Ξ- ἢ 
το νι 

ΑἿ Ῥοτζγίϊοιι5 αἰΓΡῚ Πα ΠΔ ΡΔΓΪΕῈ5. ᾿Π(ΘΥΪΟΥ 
βία βερίθῃι πα 5, πηοηβίγαι5 ἀπιαθτι5 
Ροτίβ ὁ εἰ 2 βοδ!ίβαιθ πα δῷ 1116 δά ἤδπο 
Δάβοοπάεραηί. -- Ῥυδδβί αἶα: ΝΥ ΟΟ ΤΡ, 
7:ε ᾿γεσλέλεοϊοε αὐ ““ἐλεγις, ἰαθυϊαα 

ΡΒοίορσαρμαβ, ἀδ]πθαίΐο ἃ τὴ6 οἱἱπΊ ἴῃ σὰ 
Ῥγδεβθηῖὶ ἰδοία; οἵ, (80, Χ ΧΤΙ, Α. 

ΟἿ Ροτιίοιβ βϑερίεπίγι πα! ϑθ Ραγῖθ5 πηθυ ἰοΠμ4115, δἱεσαπι ϊβϑί μηδ 
Ροτία ζ (τὸ θύρωμα) ἱπδίρκηϊβ, πᾶ [τδοίίθ βαροσοῖ!ο οἱ μυρουίηγτο 
ΤΕΟΘΠ ΙΟΥθτι5. [ΘΠ ρΡΟΥ θιι5 ΔηςΘραρτη θη 15. οἴ ϑαροσοι]ο 3. ἢγπιαΐα οϑί. ἃ 
ἀοχίτγα ροσγία]α ὦ δάϊζιπη δὰ Ῥδπαάγοβθιπι ραγαῖ, ἃ ἰαθαα βὰῦ ῥϑαϊμηθηΐο 
οὐυρίαμπη {τ θπίϊβ πιοϑίϊσία ἢ σοπίϊποπίθπη οὐ 510 δάϊτι ὦ εἴ οὕτη 
Ἰαισῖπα τ οοπβρίοοσα Ἰἰοθί, --- Ῥτα δι ἴα: ἰαθυϊαθ ῬΒοίορταρμδο, Τρακτι- 
κῶν ἴα. 3, ἀε!ἐπϑδίϊοπμαβ ἃ πι|Ὲ οἱϊηὶ [δοίδα; εἴ, ἰὰΡ. Χ ΧΙΝ, Ὁ, 

Αδάε5 ἄυρ!οχ 404]}15 Βοάϊε βεγιδία εϑβῖ, 

εδ δἰτ{ππ4ϊπ6 46] πθαΐα απαπη Ῥαθ65. ὉἸΓρΊΠαπὶ ἴῃ Ρογίϊοιι (σ΄ Οοομραπί, 
πα Ἰοαιῖβ βοοϊεϑῖίαα Οτβίίϊαπαα βίθγθεοραίί5 (εἴ, ΑΔ 252). 

ἘΟΥΙΠΙ8Δ6 δρᾶ ὶς ῬΡο]ϊδαάϊ5. 

ἡ πρόστασις ἡ πρὸς ἕω. 
(6116 οὐἱθηία!β ΒΌΡΟΥΪΟΥ, 
611 πηράϊα ἰπ[οσίου (τὸ ᾿Ερέχθειον). 
τὸ προστομιαῖον, 510 4«ιοὸ ὕδωρ θαλάσ- 
σιον ἐν φρέατι 5εγιαθαίμγ, 
τὸ Πανδρόσειον. 
ἡ πρόστασις ἡ πρὸς τοῦ θυρώματος. 
ἡ πρόστασις ἡ πρὸς τῶι Κεκροπίωι. 
τιοϑιϊρία [οτίαβϑθα τοῦ Κεκροπίου. 
βίεσθοθαία ρίθγοτηδίϊβ Ἡ θοαίοπιρθαάϊ. 
α δἀϊζιι5. βιιθίογγαποιι δά τὸ τῆς τριαί- 

νῆς ἐν τῇ πέτρᾳ σχῆμα ἀ. 
ὦ τοϊϊψαΐαθ ραυϊπηθηί δὲ οδη δ] σα], 

εα τηᾶῖρο βίθσθοραίδα 7΄, 4] ΟἹ πὶ δα Πἰπθϑη 
47 Ῥογιητιῖββθ αἱάδίιγ, 
2᾽ Ὀαϑὶβ. ἀοπὶ τπιοίϊαϊ, 
ἡ πιοϑιϊρίατη. ροϑίϊβ 6] ρῥ]αίοὶ, 
ἡ τὸ θύρωμα. 
ᾧ τὸ τῆ: τριαίνης σχῆμα. 
1 ροβίίου!α δά Ῥαπάτοβθυπη 2 [Ὁ ΎΘ 5, 
4΄ ροβίίσια!αθ. τιθβυ θυ]ιπ, 

ηὲ Ῥοτγία οοοϊθηί 4] 15, 
ὁ Ροτία 6 ρογίϊοιι (ὐ δὰ ργοβίοῃγί ἀθιι 

72 ἴογθηβ. 
2. Ροτία οχίοσϊου ροχίίσι5 Ο, 

7Φ Ῥᾶτγίθϑ σουημητ 5 ΘΘ]]αταπὰ 8 οἱ ὦ, 
77 Ῥαγίθϑ σοπιπλΠῖ8 Ο6|]Δ6 (᾽ εἰ Ρῥτοβίο- 

πηϊαοὶ 2), 
5. το] αυΐαθ ἀραὶ ποῖ ἀπε υϊουῖβ, 

ΝΟΣ Σ σα ΚΝ 

Ταιίοταβ ατᾶθοαβ, απδ δὰ ἰθιηροτα ΟΒτί- 
βιἰδπουιτὴ οἱ Τυχοοσιπὶ βρθοίαηϊ, οχρ]ϊοαίαβ 
αἱάς ἴῃ ρΡαρίπα ΧΟΧΥΊ, 



ΧΧῚΙ ΛΕΈΒΘΕΒ ΜΙΝΕΕΝΔΕ ΡΟΙΤΑΘΙΘ 

Α. Τιαίουβ ποτὶ αἰ ἢ 4}}15 ΡΔΥ5 ΘΧΈΘΥΪΟΥ. 

Ρταθϑίαῖα: τἀ θυϊαθ ΡΠ οἰορταρηαθ. οἱ ἀδὶϊηθαιίίοπεβ ἃ πιδπιδῖ ἃ. ΜΌΟσΟΙχ ΑἸΠΘηΐβ ἔαςέδα. 
ΤΠΔΡΉἃ ΡΔΙΒ ΠῈΓ ἃ Οντίαοο Ρι[ὰσθ ΔΌΠης βϑοχαριπία ἴθσα ΔΠΠῸΒ τοροβϑιία οϑί. εἴ ἃ ϑβἰπιβίσα δὲ 
ΒΈΌΡΓΑ ΠΊΠΓΙῚ ΠΡ αγΘ 5. ΤΠ 7] ΒΘΡ ΘΠ ΓΟ 4115. δ ΠθΥΘ αἰ 65. σοηΐ. 80. ΧΧῚ, ΑἿΣ δε ταῦ. ΧΧΝ, ΟἿ, 

γ νὴ 

ἘΞ 
ὙΠ 

Ε 

ΒΗ. Ετοητῖ5 οΥἰθηία ἶβ Ρᾶγ5. ἱπίθυϊου. 

Ρτα βία ἴα: ΤΤρακτικὰ τῆς ἐπὶ τοῦ Ἐρεχθείου ἐπιτροπῆς, Αἰδπει. 1853, ταῦ. ὁ, ταθαϊας 
ῬΒοϊορταρμαθ, ποίιϊαθ ἃ τὴθ [χοίαθ. βθοίίο βθὺ ροτίαβ ὁ εἴ 9 δἵ ρὸῦ τὴν θάλασσαν τὴν Ἐρεχθηΐδα 
ἴῃ Οἰβίθυπα πὶ ἃ Τιγοὶβ σοπιθυβαπιὶ (72) ἰαοῖα 6ϑί. 

ΧΡ οατίοι ον Πἰτότασν. πάτο οχ Ραρίπα ΝΝΥΊ. 



[ ΟΥΜ ἘΕΕΚΕΟΘΟΉΤΗΚΟ.  ΟΘΟΝΊΝΝΟΤΑ ΧΧΙΠΙῚ 

ΞΙ , 
, 
᾿ 
᾿ 

ῶ0 μοὰ Ἀξφαΐπ. 

ΒῚ Ετοπίϊβ Οὐδ πα 115 μᾶ15 ΘΧΓΘΙΙΟΥ. 

Ργαθϑία α: ΞΥΝΑΞΒΤ εἰ ΕΈΝΕΤΥ, 776 “4 ὲἼγηίέος οΥΓ “1{εηι5, ΤῚ οὰρ. 2 ἴα. 21, ΤΤρακτικῶν 

140. 6, ἰαθυ!αθ. Ῥῃοίορταρῆδθ, ποία!αθ ἃ πι6 [αοΐδα. 

ΓΓΓΓΡΌΓΙΙ 

ἌΡ, ΠΕΑΡΘΕΪΒ τ᾿ Υ1ΙΟ 4115 4.75. ἸΠΌΒΙΙΟΙ. 

Ρταρθϑί αἰα: ἸΤρακτικιν Δ. 5. ἃ τὴ6 ἴῃ τὸ ργαθβθηί τϑοορηϊία, ΤΈΤΑΖΙΙ ἀο]πϑαῖο (Λοῦ. 
αγελόοί, τ851, Ψ1Π,1 ἰα. 158). Ῥδῖβ ΠΊΠΓ ἃ Ογὐτίαοο ΡΙ[ασθ τγοϑαζαία δϑί. 

ἘΧρΙΙοαιοπ τὴ Πἰ ογασιπη αι θΥθ οχ ραρῖπα ΧΧΚΥῚ, 



ΧΧΙΝ ἈΈΡΕΒ ΜΙΝΈΚΥΔΕ ῬΟΙΙΑΌΙΒ 

Ο. Τιαΐευὶϊβ βϑαρίθ ΙΓ ΟΠ 8115 ΡΆῚ8 ΘΧΈΘΥΪΟΥ. 

Ρτδβϑὶ αἴα: ἀβὶηθαίίομαβ ἃ. ΜΌΟΟΟΙΧ ΑἸΠΘΠΙΒ ἃ τὴς ἴαςίαθ, ΤΈΤΑΖΙΙ ἀεἰπθαίϊο (οἷ. Ρ. ΧΧΤΙΙ 
4 ΑἾ, τἀ θα] 6. Ῥῃοίορταρμαθ. ϑιρσα πιπγτη ΑἸ ΠΟσ πὰ Ῥατγίθπι τισὶ τη θυ! ἀἸοΠ4}15 (80. ΧΧΊΙΠΙ, ΑὉ) επιϊ- 
ΠΟΙΘ 1465. δα ἰαθιδηι ἴῃ βἰθγεοραΐία Ῥγοηδὶ βοαϊασιση Α΄ πϑϑεϊρία σοηϑριοϊαπίασ; δα Ρογίέσατμη βερίεπίπο-- 
ΠδΙοὴ ςοηΐ. (40. ΧΧῚ, ΟἾἙ 

ΤΙ ἢ 
-- ΜΠ ᾿ ι 

ἘΞ ΒΕ ἐπ᾿ 

τὰ 

Ἐ ̓  ᾿ Ϊ ᾿ 

πο τ τς 

ἢ, Εγομτὶβ οσοϊἀ δ ηἴα} 8 ΡᾶΥΒ. ἱπξδσϊου. 

Ρταθϑία ἴα: οὐἱμπορταρηΐα ἃ ῬΑνιῸ ΖΙΙΤΕᾺ διοξίϊθοίο Αἰμθηϊθηβὶ οἰϊαι πιθὰν ἴθ ἀϑὰπι εἰδἰϊπδαῖα, 
ΟΥΝΛΕΊΥ οἱ ΚΈΝΕΤΥ, 776 Αημφιίίες οΓ ΑἸφης Τ1 σὰρ. 2 ἰδ Ὁ. 30, ὁ αὰ Ῥᾶγβ βιρουίοσ πιυσὶ ἀπάαπι αἰδίθοϊα 
ΒΡ] οία οϑί, βθοιίοηΐβ θα θη ταῖϊο δϑί δία ἴῃ ἰὰὉ. ΧΧΤΙ, Β5. 

ΕΧρΙ!οατοπθια [ἰιοτασιιπὶ ἡαᾶογα ὃχ ραρῖπα ΝἈΝΥΊῚ. 

ΝΥΝ .........., . τὐὐὧὔ.-.. ὁ 



ΝΜ ἘΑΕΘΗΤΗΕΟ ΟΟΝΊΨΝΟΤΑ ΧΧΥν 

ΝΜ} 
ΠΝ 

1τ- ἽΠΠ 
Βα Ὁ... 

ΠΟ 5 ΘΟΟΙΠ ΘΕ (4115 Ρ815 ἘΧΙΘΥΙΟΥ. 

Ρτυδϑϑίαῖα: ΤΤρακτικῶν ἰαθαϊα 2, βιρριεία ἰαπὰ εχ ἹΝΜΟΟΌΙ ἰαραϊα (776. δ γεεσλέμοίον αὐ ΑΤλό,ις 
ἴ60. 1) ἃ. 1810 ἀεἸπθαΐα απδπὶ 6 ἰαρ}}8 ΤΑΙ ΤΟΝΊΑΝΑ (ςοηΐ. 40. ΧΧΙΧῚ εἰ Θυνάβτιανὰ (7716 ἍΑγιέ7- 
φής οΓ Αἠἤδης 11 ΤὰΡ. 2 ἴαῦ. 190) πηθαϊο βαβθοῦϊο ΧΝΤΙΠ ἀε!πϑαίῖ8. ϑβαθίθσγαπθὶ 8806 }}} Χ7 παβερία 
ΘΟΕΒΕΡΕΕΙ ἱπαϊοδιπί. 

ΟΝ 1 ΔΈΘΥΙΒ βορύθη τὶ οπ 4119, 8415 ἹΠΈΘΥΙΟΥ. 

Ρταθϑβίάϊα: Τρακτικῶν ἰαϊυ!α 4. οἱ οἱΐπὰ ἃ τὴη6 δὲ πιιρουτίπηθ ἃ ΠΟΒΕΡΕΕΒΌΟ ἴῃ τὸ Ρτδεβθηί 
γροορηία οἵ ραβϑδίπη ἐουγθοία, ΤΈΤΑΖΙΙ ἴάρυ]α (οἴ, δα 140. ΧΧΤΙΙΠΙ, Αἢ). ἀπραϊ! ροχίίοιιβ .) δρ᾿βίν τὰ Ζορῃο- 
ΓαΤη. ΘΟΥΟΠΔΠῚ 5] Πηὰ πὶ ΘΧ [Δ 0115 ΤΑῚ ΤΟΝΊΑΝΑ ((α0. ΧΧΙΧῚ) ΘΥνΔΆΤΊΑΝᾺ (11 οὰρ. 2 ἰᾷ. 10) ἘΕΝΕΈΤΤΙΑΝΙΒ 
(ΤΠ τὰ. 2 [ἀ}, 24. 27) ϑαρρίοιαῖ; Ποαίογηιπι δἰαίιμη αἰ 6 πθαϊπιπουϊα κα οϑίθπαϊί. 

ἘΧΡΙΙοαΠοπ Θπὶ ΠΠ Θγαγαπη ποῦ οχ ραρίηα ΧΧΥ͂Ι. 



ΧΧΥῚ 

4 

8 

4 

Ω Ὁ ἢ. Ὀδὺ 

᾿ς 

ὲ 

ΑΕΘΕΒ. ΜΙΝΕΕΨΑΕ ῬΡΟΙΙΑΌΙΒ. ἘΒΕΕΓΟΗΤΗΕΟ ἹΝΝΟΤΑᾺ 

ΕοΥπὰ οἱ βϑθοῖίΐο δδάϊβ. Μίποτγιας Ῥοϊ] αἀὶβ οὐὴ Ἐτφομίμθο οοπἰαποίαθ αιιαῖθβ θα οἰΐια [αΐββο αἱἀθηίαγ, 

ΡΙοπδοβ θα ἷβ Μίποχιδο, 
σΟΙ]ὰ ΜΙποζιδο οατὴ δϑάϊουϊα 

τοῦ ἀρχαίου ἀγάλματος (ἰαὉ. 
ΧΧΧΥΤΙ, 1. 2) οἱ Ἰποοῦηᾶ ἀυγοα 

ΟΠ πηδοὶ (Ῥαιβ. 1, 26, 6). 
Ἐρέχθειον 5'πς. οὐ]ϊα Ετσροὶ- 
{Π6ὶ, βθῖου οαΐτ5. ραγθίθ πὶ 56Ρ- 

τοπίσ ομαῖθπὶ (4) δάϊτιβ Βαμ,  } 5 
οἱ βαζῖβ ἱποοτηπηοάιϊβ ((αῦ, ΚΧΨΥ, 
ΟἾ, ΧΧῚ, ΟΡ δὰ τὸ τριαίνης 
σχῆμα ἔστι. 
ῬΙΌμδοΒ Ἐσθομίμοὶ, προστο- 

μιαῖον ἀϊοῖῃβ ἃ Ριῖζθα! βἴιι 
προστομίῳ, ΡεΓ ιοά θάλασσα 

Ἐρεχθηὶς 5ἴιΞ5 ὕδωρ θαλάσ- 
σιον ἐν φρέατι οταββίοσγε ἰδθαϊα 
ΠΠδγηοσθα ἰθοίο Βαυγίγὶ ροϊεσαῖ. 
Ράγῖθ5 σομΠληἶβ Ργομαΐ Ὁ οἱ 
ΠΟΙ]. Ο εχ ΠΟΒΕΡΕΈΙΌΙ 5εη- 
τοητία γϑϑεϊταιβ οί; οοπηΐ, ἴοτ- 
τδη ἃ ΕἜΝΟΥΒΒΟΝΕ, γεεῖ- 
ἐλδίονε ἰΔὉ. 1 εἴ 4, ἱπβιδυγαΐδηι. 
ἸΤωανδρόσειον πιιγο οἰδιιβιιπι, 

--}»,;»---εἰ 

ΥΞ ᾿ 
Γ Ἢ Ἢ ΨΙ. ᾿ΞΞΞ- Ξ- ᾿ πιαα ! - 

ϑϑοίίο δράϊβ ἀρ] 1οῖ5, 

οἸΐπὶ αὐ υἱάθτυγ ναὸν ἸΤανδρό- 
σου Τσομιρ]εοΐθηβ (Ῥδι5,1, 27, 2). 
Βθουηπιμη. πγλαχσι πὶ το] ααἷδθ ρδαὶ- 
τηθητὶ τ]δυποσοὶ οχίθπαάπηζασ, 580 

40 δάϊιδθ οδϑ] θβίεβ ἃ ἴθοῖο ἰθρ]ῖ 
δὲ ρογίουβ 27 ἀδββπθπίεβ Ρεσ οἂ- 
πα]ϊσαϊαπὶ (ὁ) δὰ δυσησπὶ ἅγθδδ 
Ρογάποεθαπίαγ, ἴπ απ εἰ ἡ ἀστὴ 
ἐλαία 5ἴιε πάγκυφος εἰ ὁ βωμὸς 
τοῦ Ἑρκείου Διὸς ἰοσὰπι Βα- 
Ὀδθαπί. 

3 ροτίϊου8 βδρίθηϊσίοπαδ  ϑβ, 
πὰρ Ρῥγδοίοσ τὸν βωμὸν τὸν 
τοῦ θυηχοῦ εἰ τὸ θύρωμα (δ. 
Χ ΧΙ, ΟΡ) ἴὰπὶ τὸ τριαίνης ἐν 
τῇ πέτρᾳ σχῆμα απᾶπὶ ροϑβίϊου- 
ἴδαπὶ δὰ Ῥαπάσγοβξειιπι εἰ οθᾶπιὶ 
5ΔΟΥΆ ΠῚ δα πίθπ) ΘΟ ρθη θθαζ, 

ΤΠΠ͵ΤΤΕΚΑΚΝΝΜ ΤΑΒΝΙ15 ΧΧ--ΧΧν ΑΠὈΘΟΚΙΡΤΑΚΝΜ ἘΧΡΙΙΓΟΑΤΙΟ 

ἡ πρόστασις ἡ πρὸς ἕω. 
6611 οὐ θη} }5 ΒΡ Θυίου, 
0611 πηράϊα ἱπίοσϊου, 
τὸ προστομιαῖον, 580 αο οἰδίθσσῃηα Ἴοοποαπηθγαΐα ἃ 
Ταχοῖβ ἔδοία 'π Ἰοσιπι οἰβίογπδο ἀπίίηαδο, τῆς Ἐρεχθηίΐδος 
θαλάσσης, ϑ5υοοοπβίς, 
τὸ ΤΤανδρόσειον. 
ἡ πρόστασις ἡ πρὸς τοῦ θυρώματος. 
ἡ πρόστασις ἡ πρὸς τῷ Κεκροπίῳ. 
5806} 66] δαϊδοθπίῖα (τοῦ Κεκροπίου 3) πεπιϊρίαπι, 
Ἡδεοδίοιηρθαϊ ραῖβ Ὀ6}]0 Ῥεγβίοο βιιρεγβίεβ. 
εἰπβάθμη ἰθπρ]ὶ Ρίθγοπηδίῖϊβ βἰεγεοθαία. 
Βοδίαγαπη ἃ0 ἀἴθα βυρογίοσθ δὰ ἱπίοσίοσειη [Θγθ  Ππ|πὶ 
ποϑαρία, 

᾿ [ὈΤΔΤΊΘΠ 5 Θγσδηθιιπὶ ᾿ιιπηΐ]6, ἱποοτητηοάπτῃ δὰ ἐσ ἀθπεῖβ 
βίσηθπι ἢ {γα ηβὶ [πὰ ΠΔ ΡΑΓΔΏΒ. 
ΘΔ] ο] 5 δατιαβ Ρ] ασΐαθ ἰπ Ῥαπάγοβειμῃ 5 ἀδάποθηβ 
(οἵ, χὴν 
ΠΊΔΓΡΟ βἰεγθοραίαθ Ζ', 
ἴἴπθα πάτο δὰ δὴ μὰπο βιθγθοθαίδπι οἱ πὶ ρογιϊπυῖπβο 
ΒΘΟΕΚΡΕΈΤΙ ορηβοί, 
Ὀαϑὶθ πηδυτήοσθα ἀοπὶ ποιὶαὶ, 
ποϑιϊρίαπι δἰιιθ Ρ] [οὶ δἰιθ ροϑιίίΐβ. 
τὸ θύρωμα. 
τριαίνης ἐν τῇ πέτρᾳ σχῆμα. 
Ῥοδβιίουιϊα ΡῈῚ αυᾶπὶ 6 Ροσίίοι . Ῥαπάγοβθυμι 35 ἰπίγαίαν, 
σαμπὰ 50 πδϑιϊθαϊο Ζ', 
Ροτία τοῦ προστομιαίου 22, ρΡοδβίεα δοοϊοβῖαθ ἰᾷπιιᾶ 
ΡΓποΙρα] 5, 
εἰυβάθιη ροχίδθ ᾿Ἰΐπηθη δηιςὶυιιπι, 
Ρογία ΡῈὺ ἡτᾶπὶ εχ τῷ προστομιαίῳ .0 δὰ ροτιϊσαπι 
υἰἱγρίπαμη Οὐ δἀβοοπάϊζυγ, 
Ροτία τῆς προστάσεως τῆς πρὸς τῶ Κεκροπίῳ Οἱ, 

᾿ 

72: 

ὃν 

ΡῬᾶγῖοβ οβἢ] β δ᾽ οἱ Ο᾽ οοπιμημηῖβ. 
Ρατίεββ οδ]απὶ πιβαϊαδπι Οὐ εἰ τὸ προστομιαῖον 2) 
αἰβι αησθη5, 
τπιοϑιϊρίαπη ιν ]οθαΐδθ, ἑογίαββε τῆς στοᾶς (ΔῈ 22, Π, 73). 
γθοθβϑιιβ βία μεσόδμη ἴῃ ραγίθῖβ τηθυϊἀϊοπαὶὶ βαργὰ 
Ροτίαπιλ ὁ δχοδιιαίιιβ, οἱϊπὶ εἰ ἃ ἰαΐοσο εἴ ἱἰπῖτα τηδγ- 

σἰηϊθιιβ. τηδυμηοσγεὶβ οἰσουγμη δι, 
τἀ Ὀ.]ὰ τηδυτηογθα 50] ο ογαββίοσ, ἥὰᾶ οἰβίοσμα 29 οἰϊπι 
ροΐα Θσγαδΐ, 

ΠΠΔΥΤΠΟΥ πηαχὶ Πλυ τὰ Βα ργα 5δοθ τὰ 4 Ροσγγθοζαμῃ, 
[Ὀγαηθη. ΡῈΓ αποὰ δαϊδθ ρ]αιίαθ 6 ἴθοῖο ρογίϊοσαβ δ᾽ 
ἀεδἤμοηζοβ δὰ οαπαισα!απι ὁ ἀποοθαπίυν (οἴ. ΒΟΕΥΤΊΟΗΕΚ, 
ζπέογοιείερ σεν ἢσ, 309 --- 42). 
ΖΟΡΒοΥΒ 6 ἰαρίάθ ΕἸθυβίηϊο πίρτθβοθηῖε ἰαδοϊαβ, οἰϊην 
5.51 }}}5. οὐπιαῖιβ ααϊθιβ δαρὶ αθαπαϊβ αὰδθ ἰπβογαϊθσγαπὶ 
[ογαπιῖπα βαρογβαπὶ (οἴ, “πὲ, ἤεπᾶνε, ἐς «ἀγελαεοίορ.. 
7πεέ, Τ|, 34). 
[δ ποϑίσαθ {γ65 ἰθιθυοοϊ πιηϊὶϊθ τοῦ τοίχου τοῦ πρὸς 
τοῦ ΠΠανδροσείου ΒοκΚμΜΑν ΝΟ (“ἐλφη, Δεελεεῖ, τ88ι 
Ρ. 387) εἰ ΒΟΕΚΡΕΈΓΡΟ ἱμάϊοῖϊθιβ ἰθπιρογῖ 5. τθοθι- 
τἰοτὶ 5 ἱπβοσίδθ, 

Α ἀάδϊταπι επία το ρούαπι 56 (ἘἈτἰβἊϊ ποτα 
5θὺ Τυτοϊςοτανι. 

αβγδὲ [δμϑβίθ]αθ αϊθιιβ δοοϊοβὶα οοἰ αβίγαθαΐαγ, 
Ρτοϊθοΐασας δὲ οαδίοαϊα δὰ ραγίθίεμι αὶ τὸν νάρθηκα 
20 δὺ ἴρϑ8ἃ δοοϊ δα Ο᾽ ἀἰβιίπρεθαῖ βρθοϊδηῖοβ (οἴ. ΔΑ 253). 
οὐδίουϊα υἰραόσγαπι οἴ ἀββογαπι, 
δηϊοραριηθηία εἰ βυροτοιϊ αι ροτῖδο τ, ροβίααδϑαηιν βαροῖ- 
οἰαπι εἰ Βγρουίανσιπι γτὰρία ϑππί, οοττοδογπᾶδο οϑυϑα 

Ἰαϊσί πα 5ἰιιθ ραΐθιιβ ἀρ θογαθ βιμ β ἃ Τ τοὶ εταοίο 

ζ 

μ 
θ 

αὐἰαϊία, 

Ἵ 
Ρδυϊπιθαῖο (οί, 

κ ἴδοι. τοπιροῦῖθι5 Τ᾽ ὐγοογαπι οἰϊοβϑιυϑ. 



ΞΜ ἝΨνυ.,᾽Ἂ. Ὅσο “ὦ 

Ω Ροχιϊοὰβ αἰγσίπαπι (τῶν κο- 
ρῶν) 5ἰ16 ἡ πρόστασις ἡ πρὸς 
τῷ Κεκροπίῳ, δα 5αθρίθπάδ8 508185 
οχίχιοία ΡΟ 4188 ἃ ἴθὰ βιρε- 
τίοσθ δὰ ργοβίοπιϊβθιμη 7) ἀθβοθη- 
ἀεθαίυγ, 
ποϑίϊρία δραϊῆοϊϊ ἴθ Πιπ ἀπο πῖ5 
ΔΘ 415 Ἰαϊοπίία (0. ΧῸΚ, ΧΧ Νν, Ὁ), 

ἀπὰς ΠΟΒΕΡΕΕΠ δά τὸ Κε- 
κρόπιον 5ἴι6 τὸ ἱερὸν τοῦ 
Κέκροπος 51:0 {ογγαποιιπὶ βρθοΐαγα 
οβηβοί, 

ΙΝ ῬΕΙΘΤΙΝΝΜ 5ΤΑΤΥΜ ΚΒΕΝΟΟΘΑΤΑ ΧΧΥῚΙ 

«σ΄. 

ἀρενεκξεκκηβεκήβεν, 5.777 
».“α“ 5. 

μο.7.- 

Ἑ 

.»,ἷ0Ὀῖὴ4ᾳΡ Ἠεοαίζοπιρεαϊ ρδῖβ ἱποθῃάϊο 111»; 7 Ί 

Ῥεχβίοο βιυρεγβίεβ ((40, Ν. ΝῊ, “““φΦἀξΕΊ τ ᾿ Ζ 

38..39), ουΐα5. 5Βἰθγεοθαίδμη (ς (7) σφε. ΞΞ τ π ΞΕ: 1: 8 - [ 7 
ΟἸΐπη ἀϑατιβ δὰ Ἰἰπθᾶπη 4, Ρετ- ΕΞ ΡΣ ὅς 1} Γ Ὥ 
ἀπυΐῖθθε ΠΟΒΕΡΕΈΙ ἰπάϊοαί (οἵ, βίο ΠΩ͂ 
5: κί ν, ἢ 5», Ῥαξιη 6851 οὐ ΄“΄ὦὋὦ- Ξε τ ρῇ 
ποία, ἃ ποϑύρία βἴαθ ῥ᾽ αἴοὶ ((40.  ΟΞΞΞ πεῖν ὕ 
ΧΧΙΧ, 2) 5ἰιι6 ροβίϊβ 5ἰρπίβοαί Ξ “Γ΄ 
ἴδ. πκν, Τ᾿). “ἢ ] 

Α΄ 5.α]δε ἄβξβοθπὶ στδάπιμη οἱἱπὶ ΔῸ ΞΡ ΕΘ Η 

δοάς Μίπειπιαα δὰ βθρίθῃ Πα] α Θ [ε 
Δύοὶβ τηοθηΐα ρου πθηΐθβ, ΡῈ 4185 
ΔῸ δἴξὰ βϑιρεσίοσα δα ᾿ἱπίθυ ἘΠ : 

ΔΥΘΔΤΩ ῬΔΕΪΠη ΠΐΟ ΠΊΔΙΊΠΟΥΘΟ βίγα- 7299959 7223 
άπ εἰ δὰ ροχίίσυιπη βερίθηίϊτγίο- 2Ξ2939953 7727722 2: 7 

παὶεπὶ ἀδϑοςπἀεθδίυσ, 722 7 3. 

ἘΌΥΠΊα δοαϊβ 41|4}15 ἔδεσε [ιΐϊββα υἱάδίυγ, 

- ἵ τ ἄρ ἡ ἢ ᾿ 

ς ᾿ ΠῚ {ΠΠΊΤΠΤΠῚ ΠΠΤΤΠΙΤΠΙ ΠΤ ΠΙ ΠΡ 

Λράθϑ πίει οὔ θηΐθιη οἱ ϑθρίθηί ΠΟ 65 βρβοίεϊα. 

᾿ Ηδος ἱπιᾶροὸ οἱ ἀπδο ἱπηαρῖποβ 'ἰη ραρῖὶπα ΧΟΧΝΙΠ οοπιροβίίαθ. δϑάθπι ἰπβϑίαισγαίαην 5.0 {ὙἹΡ] οἱ σοπβρθοῖα. ροπιηΐ, 
ἵπ ἤοσ (αἴ λυ]α ἃ ἀσχίοσα ργοπδὶ οὐἹθη 8115 τιϑϑιϊρία Θολ]ασιτη ΑΓ ἱπάϊοαία υἱάθ5,. 



ῳ ΝΣ χὰ ν΄ πιὰ ].5. πο ΠΤ ΓΎΤΨΙΥΙ 

ς ας 

ΧΧΥΤΙῚ ΑΕΠΕΒ. ΜΙΝΕΒΝΝ ΑΕ ΡΟΙΙΑΒΘΙΒ. ἘΚΕΟΗΤΗΒΟ ΙΝΝΟΤᾺ 

ΠΝ ἩΠΠΠΠ ΠΠῚῚ] ΠΗ] ΠΠΜΜΠΜΜΠΝ. ἈΜΝΝΝΝΝ Ν ἤν 
ΔΠΠῚ ΠῚ Ι ΠῚ Ἷ {πὸ ἐς οὐ τ 

" ΠΠΠ| ἢ! 

ἜΞΙΝ 
τ τ- ΠΤ 

ΠΠΙΠΠΠΜΙΗ 
ΠΠΠΠΙΙΙΠΠΙΠΠΙΝΙ {0 

τιπατταστμις 

το τ 

Αδάδθϑ ἱπῖθὺ οσοαϑαμι οἱ το παῖδ βρδοίαίδ. 

Τὸν τοῖχον τὸν πρὸς τοῦ ἸΤανδροσείου 5ιι0] αι πιιτὸ οἱ [δπθβίσὶβ, δϑυὶ στοοθπιουὶβ ἀἀαϊταπιθοι5 (Ὁ. ἈΝ ΝΥ, 

Ὦ. ΧΧΙ͂Ν, 10), ἴϊὰ ᾿πβίδυγαϊζαμπι οΟπβρ οἷ αἰ τὰ μετακιόνια τέτταρα ὄντα ἃ ἴαθτο ἰἰρπιαχὶο διαπεφραγμένα ἀαάρατοδηῖ, 

φυϊπίιιπι ἱπίθγοο πη ηΐιιπὶ ρΘυταπὶ δἰ: απὰ ἦ(θ τὸ ργδοίου ΕἸᾺΝΟΥΒΒΟΝΏΌΜ, γεολέλείονε Ρ. 35, εἰ ΒΟΝΉΜΑΝΝΥΜ, οἐῤδονε. 

Μη λει, τ88ι Ρ. 386, Π)ΟΒΕΡΡΕΙ οογίίογθπι πὰς ἴδοῖϊϊ, ἐδ ἱπαίοϊϊα ορενὶβ ἱπιρουίφοιϊ ἰὰ πιασὶ Ῥᾶτγιθ πιϑυϊαϊομα! τοὶ εὶς 

υἱᾶς ατδὸ », ΧΧΨΥΝΙΠΙ δὰ εἴ δἀποίαϊα βιιηὶ, 

᾿ 



ΙΝ ΡΕΙΒΤΙΝΥΜ 5ΤΑΤΥΜ ΒΕΝΟΟΘΑΤᾺ ΧΧΙΧ 

ΠΤ τος 

ἰσππττννο ἐόν, Ὁ. 

χρεῖς: τὰ ρου 

τ χ᾽ - πὶ 

ὮΣ 
,ἂὖ 

Αβάδβ ᾿πίθυ τη θ 16 ΠῚ οἵ οὐθηΐθηι ϑρεοίαία, 418}15. ἃ. ΜΌΟΟΧΙΙΧ ΘΧ ΠΙ. 

Αράφβ ἂν οσοαᾶϑιι ϑρθοίαία, α114}15 ΔΠΠῸ ΜΌΘΟΧΙΙΧ ΘΧΕΕΤ, 

Τπηᾶρίηθ5. Ροι6 σης ὁ ΠΙΟΘΗΑΙΌΙ ἸΑΙΤΟΝ Ιἰρτοὸ «αὶ ἰπβουθιιαγ ΧΑ (ϑέγίος ὁ 7 γιργαυΐρς, γ᾽ δογιέγγο: 

στ 97 φίασες, ὑτεηαζήγο, αγιἐ γιείξίος, οἴς,, ἐν δἱοίν, Οἰγέσοο, “δία ίγιον, ἀγα ον ῥίέ, Τιομᾶ, 1751---52, (αν, ΧΙ, ΧἼ,, 



ἜΝ ΤΗΕΑΤΕΥ͂Μ ΒΛΟΓΗΙΟΝΜ 

Ἀ 
. ἊΝ 

νλ 
ἡ 

ν᾿ 

δεν χνννι 
Ἂν ἈΝ ἈΝ Δ 
ΩΣ" 

ἼΞΞΞΞΗΙ τον 

“Ἱ 

Ὡς που δ Ο 9 κομ, Κατ] ς 
͵" ζκὸ ᾿ 
[ : ἰῷ 
' ! πα  “ “ “ “« “«“«Φ“Φ«Φοζζζσαστξ αηίθ ψααασα μλλγλαό, 
ΠῚ 2 
ΠΗ 2 
ΠῚ 2 
"ἢ ἢ 
" 2 

2 " 2 
" : 
ἴ͵ 
" 

“" 
"" 
' Π 

' , 
: Ἰ 
ι ͵ 
ἴ͵ 1 Ι κι ΠΠΠΤΗΤΙ ππσπιππ ΠῚ 

Ἂν Αξοε ἣν 5. ἌνΝτΤιᾶ να ὯΝ Νν 
ἣ ἊΝ 

ΩΝ ἣ 
ἊΝ 
Ἂν 

ἫΝ, 
δῪῚ 
": 
Ὅν 
νν 
ἊΝ, 
ἊΣ 
Ἂν 

ἈΝ 

Ν ᾿αἐξρθεϑββὲξεζεντιοα 

Τωώϑόν τὺ 

Εοτπια ἰμϑαίτι (ΠΟΕΕΡΕΕΙ οἱ ΚΈΙΒΟΗ, 7)ας ογἱελίδελέ ΤἈεραίον, ἰδ Ὁ. 2) ἐπϑαΐγαπι Ῥγοβοδὸ- 

ἡϊσσηα 16. δὲ ἀγθᾶπη σοηίϊριιαπι ΒΑΟΟΠὶ ἀἰθβοπὴῖ, αια! α ἴθγο βαθοῦϊο ααατίο Τνουτρὶ ἰδ ρουίθιβ ὌΧ ει εῖββθ. 
αἱ ἰθηΐαγ, 

Εοτπια Α (ἰ᾽άθιη. τὰ. 1) ΡῬγοβοαθηϊαση. οὰπὶ Ραγίϊθιι5 υἱοί ἷβ ἀδιιοηβίγαϊ, ῥγαθῖου τοϊϊ αἶα. 
ἀδίαιτ5 Τιγοῦγροαθ ΧΙ θΘη5. δὲ ποῦπὶ Ῥγοβοδθηΐαπι ἰθι ρουβ αἰ] ΐο τοοθηϊὶουῖβ εἴ πιυϊαϊίοννοβ δα ϊϊα- 
τηθηΐδαι6 ἰθηροόγιτῃ ᾿λοτηαπούιπι; ἀὰ6 Πποιιοο αἰδιϊποία πο!αδυῖπα, αἱ ἴθ βασαθια τα αϊα ἈΝ ΝΝΝΤ, 

Εοτπια Β (θ᾽ 46 πὶ) οτοϊνθβίγαμπι ἀοιαϊ ουθαπαθ οὐπὶ Ρυϊρὶϊο βοαϊβηιο ἃ ῬΒαθάτο δχιγας εἶ. εἰ 
Ῥαῖθο οτο ϑϑίγαπι οἰηροπίθ πιοηβίγαϊ. 



ΤΗΒΛΑΤΕΝΜ ΒΑΟΟΘΗΙΟΝΜ ΧΧΧΙ 

«ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΙΙ γγετ γ- αγεξὲφ ει σοὑπεὶ τας χε οἰζίϊεία σαεοιαϊ ζέγε γααγἕϊξ ααἰαϊίἑα»τιεγεζα αεαὐ Φραεοὶ γεσογιζέογες πσστσε, γεν ἔρννιρογέέηι ἤονιατεον ει 

δα κλὶλξ Ἂςςςςςςςςς τς 
“ὡς 

ἧς 

ςς ς 

ΑΝΑΝ 
΄ς ἣΝἣ᾿ῃ΄-ς δ ΜΟΥ Ν 

ΔΝ ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΟΝ Ν 
᾿ Νὰκὰ ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ 
ΝΝΝΝΝΝ γος ΟΝῪΗῃ ΝΝΝΝΝΝΝΝΗΦ 

ΝΕ ΨΣ 
-᾿ῃιν. Ξ 

λιν 

Ν 

ἘΧΡΕΙΘ ΙΑ ἸΙΘΟ ΡΥ ΑΕΝΝ ΧΧΧΙ ΕῚ ΧΧΧΙΠ 

Ῥαῖβ ᾿ἱπίθυϊου Δ Ρ ἈΠ] Υὰ ΠῚ Ρταθίευ {πθαίσαση ἰθοίατη το 8. Αἰοὶ (ροϊαπη ὁ Ἴ νοκεε- 
ΜΑΝΝῚ ἰἴρτὸ ἰηβουρίο 7)ας Οὐδίου δ ογοίος Αἠσς μα αὁγ Μορηλα) Ροτίίοιια ΕΘ ηἶαθ. εἴ ἈΥΘΔ ΠῚ 
ΒΔΟΙΆΤΩ ΑΘβουΪΐαρὶ οὐπὰ 5115 ΔΘ Π|ο]5 ἃ ΠὨΟΕΒΕΡΡΕΙΌΟ τοϑεαΐίαβ, ἀδθηΐαιιθ πο ππη θη] ΝΙοΙαθ τοὶ! 185 

(εἴ. ΘΟΕΕΡΡΕΙΡ, “τἤθμ. 27 μοι, τϑ8ο Ὁ. 63) εἰ δαϊζατη αὶ δα ἃτοοπὶ οἸΐπα Ραΐαϊ588 αἱ θίαγ σοσαρυθ Πα . 

6 αποα ἃ {πδαίτο ργαθίευ Αδθϑβουαρὶ [ἀπιπὶ βαρεῦ ἀναλήμματα ἃ0 Επμαθης ἴαοία ἴθτῖ, δηίθαθδιη 
Ηδετοαϊα. Οάδυπη ρα Πσαίιπη οϑί, τεοΐα οσοαβπη πδΘΙβ5. ἰαίε π15886 ΠΟΕΒΕΡΕΕΙ βαβριοαίαγ; Ροβίθα. τηοπιι- 

τηρηΐο ΝΙοῖας αἰγαίο 116 Ὶ ΡΘῚ Γππααπηθηΐα Οα δὶ δαβοθπαϊξ. --- ἱπὶᾶριη οα]8 6 ἴῃ Δηρι]ο Βαροποῦο Δα αἸΐαθ 
δὰ τποϊαπι οἰ Ιδοιπὴ Δ 4 υἰδϑίπηιιπι ἴαηϊ ΑΘϑουϊαρὶ βρθοίαπί (Ονατινβ οἱ ΚΑΥΡΕΕΤ, ας συορ Α λ6ηι 
Δ. 11). ---ο ΠΌΠΟΙ ΔΕ ΒΟΓΡΆ ΔἸ 65. τη ΘίὙ18. ΘΧΡΎΓΘϑϑαβ Πα] οδηΐ. 

Ιη ρατίβ βιροτγίοτα ἰἀρα]δ6 ΧΧΧΙΙ οἱ πποπυμηθηί ἃ ΝΙοία ἃ. 310. σοπα] ρατίθηι ἰδο- 

τηδίποα ταίΐοπα ἀε]πϑαΐατη αἰᾶθ5 (οἵ. ΘΟΒΈΡΕΕΙ, Αηομ. ͵ημἠοι, τ885 (0. 7) οἵ ρογίαπι ἃ ΒΈΝΙΒΟ 
ἃ. 1852 ἀείεοίαμη (ΒΟῊΝ, 7 γοῤγίασεγι τ4}0. 20), ἡᾶτὴ οχ {ΠΠ1π8 τη ΟΠ] Θ ΗΠ σδθΘη 5. ΔΘα Ποία 6886 

ΒΟΕΒΡΕΕΙ ἰθδΙάθιη ἀοοιπί. 
Ῥατβ βιρουίοῦ ἔάρα]ας ΧΧΧΙΠΙ οἱ πιοπυμηθηίιμι ἃ ΤΠ ΓΆΒΎ}10 ἃ. 310. οοπαϊίαμι, ἃ ΤΉτα- 

5γ616 {ΠῚ0Ὸ ἃ. 270 δυσίππη. εἰ οὐπαίιπ «(οἴ. ΕΙΒΟΗ, Α)έθη. Δηλοῖ, τ888 ρΡ. 383), ἃ Ἰλθβοῃ!α ϑβαίγαρα 

ἃ. 1827 αἰϊταΐαμη, 4ια]6 ἴεγε οἱΐπὶ εχ 586. υἱάθία, πηοηϑβίταϊ (οἴ. ΞΘΥΝΑΆΤ οἱ ἈΈΨΕΤΥ, «“πέϊφ. οΥ ΑἸἤδης 

1 οἀρ. 1), εἰ αϑαΐϊβ. ἔοιπδθ εἰ Αὐριβεὶ ΓΟὐπιᾶπὶ οΟἸ πα θαπ6 ρατίοπι (ΠΟΕΕΡΡΕΙΌ, «({πί. Πεμάνιαογ 1 

(40. 25 εἴ 20), οἱ τοι υΐαβ θα ΠἸοἷϊ ὈΙραγα ἴῃ δηρα!ο ἀγοῖθ. ἰπίου. οὐἹθηΐθπι οἵ τηθυ! θη δἰΐο θχίαπίθβ 

(ἀύᾶτα ἀ οἰ ̓ ποαι ποῖα 6 τηᾶρτιᾶ ἀγοΐβ ἴοσηα ἃ ΘΕΟΚΟΙΟ ΚΑΜΈΒΑΝ ἀο]ποαία πθοάππὶ οαϊία, οὐἶτι8. π8Πὶ 

ΚΑΒΒΑΡΙΑΘ. Ῥοπίρτιθ οοησοϑϑὶί, ΡὈ 61). 
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ζχι 

ΝΥΜΜΙ ΒΘΙΟΙΠ1.Ὰ ΕἸΟΤΊΙΣΙΑ Β16αΝΑ 

ΤΑΒΝΙΑ ΧΧΧν 
ΝΝΜΜΙ, ΘΈΜΜΑΕ, ΒΚΑΥΤΕΑΔΕ ΑΝΈΕΔΑΕ. ΤΕΒΒΕΝΑΕ ΡΙΨΜΒΕΑΕ ΑΠΌ ΜΟΝΨΜΕΝΤᾺ ΔΚΟΙῚΒ ΒΡΕΟΤΑΝΤῈΒ 
λ Μίποχια Ῥο]αβ ([ΜΉΟΟΣ οἱ ΟΑΕΌΝΕΚ, δμ- 
εἴδη. του θη , οὐ αιϑδαπίας, ΑΔ, 14). 
«Ἔ Ταρρϊϊοσ Ῥοϊῖθαβ (Ὁ. ΒΒ, 1). 
αἸὴ Ταρριΐοτ ἃ Τιθοσματα ἰαοῖιβ (10. ΒΒ, 3). 
ΖἙ Μίπογαα δοῦθα Ῥῃηϊαΐαοα (ἰ0. Ζ, 1). 
ΑἈ Μίποιμα Νίγρο α᾽ Ῥηϊαϊα οχ ἀὐτὸ οἱ θθογα 
(οἰ Ὁ. ὟΣ 22} 
ἴοϑϑοσῦα Ρ᾽απῖθθα : ἴάθπι βίρπιπι (Ζεηελγ. Κ' Δῆμς- 
γμδηι. Χ Ρ. 152). 
ἰαϑρὶβ ρα ζορμν οὶ Ὑἰπαοθοπθηβὶβ, ᾿Ασπασίου 
ΟΡι5, δἰ αβάθιη βρη ΡῬγοϊοσηθη Θχ ἢ θθη5 (ΪνῸν. 
ΘΟΗΝΕΙΡΕΚ, «ιν, ἴα. 40, 0). 
Ὀτγαϊίθα ἀγθα ΠΠ1561 ῬΘίσΟρΟἸΔὶ ρτορα Ῥδη- 
τἰοαραθαπι τοροτία : σαραΐ δἰ βάθη βῖρηὶ (δήθ. 
ΜῺηέλει,. τ883 ἰδ. 15, 1). 
Ὀτγαϊϊθα ἀὐγθα δἰ αβάθιη ΟΥΡΊΗΪ5, 
τη θη (0. ἴα. 1.5, 2). 
ὐ Μίπεοπια εἱ Ναρίμσμιιβ οἱθαθ βευρθηΐα οἱγ- 
οὐχμηπο!αίας δἀβίαηϊεβ (ΜΗ. εἱ ἃ. Ζ, 11). 
«ἘΞ πυημηιβ Μ.ο Αὐτὸ οἰπβάθιη ἴογα ατριι- 
τη πῇ} {(10.. Ζ, 15). 
ὶ Μίπογαδ. οὐστθῃβ. Ρρύορα οἰθδπὶ (10. Ζ, 8). 

ΤΉΔ1561, Υρτι- 

ὃ 
14 
15 

το 

17 

ὃ 

ΧἘ πασημλιι5 ( ὉΠΊ ΠΟ] 5. Π}}}15 ἀσρατη θη (10. Ζ, 13). 
“αὐ Μίποιια ριορα. Οἰθα πὶ 5ἴδῃ5 (Ὁ. Ζ, 18). 
Β τάρατ5. ΟΠ ΔΙ ΟΘομι5, ἴῃ ϑντία δπηρίιβ, ἴῃ 
Βιηαπηΐα βουπαίιβ: ΜΙΊηοσιαθ Τιπληΐαθ ἃ Ῥἢϊ- 
αἴὰ [φοΐαθ Ῥγοίοιηθβ (λίδυ. ἀγολδοί. 1806 140. 1, 1). 
«Ὁ Μίπεοιια βίπρθπιὶ ἀθχίθσα ΡΟΥΤσΘἢ5 (ΜΗ. 
οὐ ΑΑν Ἃς 
ΑἈ ττὸ5 Οταῦδθ, οραβ ϑοογαῖ ἀα]ρὸ αἰ δαϊαπι 
(»: ἘΞ ΟἹ: 
τΘββθγα ῬΙαπιθοα Εἰπβαά θη ἀγριπηθπίὶ (Ζείδελν. 

".λ ἀ. δείογγ. αγνεπ. 1875, ἰΔὉ., τ. 47). 

19 
20 

Ὁ 
4 

5 

20 

Αὐ Τίαπα Λευκοφρυηνή (ΜΗ. εἰ: 8Β, δὲ 
Το Μίπεομπια εὐ Μαῖθναβ, Μντοπῖβ ορὰβ (ἴ0. 
Ζ,. 20} ᾿ 
Αλ ΤΠ δβϑιβ ἰασσαπὶ ΜΑγαὶ ποπϊαπη ἃ ἈγοΘ 
ἀρεὴβ (0. Ὁ), 7). 
“Ἔ ὙΠαβθιβ βαχὰπὶ 5] 0] δ η5. (10. 0, 2). 
“Ἐ ΤἬδβθιβ Μιποίδαγαμη ἀρουθ 6 ἢ5 (Ὁ. 1),0). 
«Ἑ ὙΠ εβϑὰβ ΜιΙποίδασγιπι ΡΓΟΒίΘγαΘαΣ (Ὀ. Ὁ, 3} 
«Ἰὐ Τῆρου ραΐοϑυ ἴῃ 80]ο ββάβῃβ, ΑἸδαπηθηῖβ Ορὶὶβ 
Ἔεουσποαμι (10. (Ὁ, 2). 
ΖΕ σἀραΐ οδἰαβάδπι βιπυαίαοτὶ (10. ΟὉ, 5). 

ΤΆΑΒΝΕΑ. ΧΧΧΥῚ 
ΒΙΟΙΠ1.Α ΕἸΟΤΙΓΙΑ ΙΝ ΑΕΟΘΕ ΚΕΡΕΚΤΑᾺ ΟΟΟΝΡΑΤΙΟΝΕ ΡΕΚΒΙΟᾺΑ ἈΝΤΙΟΨΊΟΚΑ 

(Αγεἠᾶοί. Αι Ξεῖροῦ 1803 Ρ. 140 5664.) 

ΒΙΒΊΠατη. βίδηβ, ἀγε 5. α. 4. Μνοοπαάθαθ (2). 
55 Ὶ πη 56 θη δἰυβάθπι δγί5. (3). 
Μίποῦια 56 ΘΟ} 56χῖϊ Ρομλη. τ6] ὈδΟΟΔΠῚ 
[6 πθ η5. (5). 
Μίποσιαθ. ῬοΟ] δ 15. ἱγταρτηθηΐατη (6). 
Μίπογια ἀυίϊβ ῬΡΆ.]]ὺ ῬΓΟΙΘΟΙΙΟΥΙΒ. (13). 
Μίποσιια 51 Π}}}18. σΘη ας. (14). 

᾿ 

8ὃ 

9 
ΙΟ 

Μίποιια ἴῃ 50] 10 5668, 
βῖστ!5. (16). 
θαθμᾶθ Βτιαυσγοηϊαθ 86 θητ5 
Ζασμα (27). 

γεπι5 Πάνδημος (20). 
οἰυβάθπὶ ἄθαθ 5191} πὶ αἸϊαιιαηἴο “ ΟἸδρα πεῖς 
ἴαοΐατη (30). 

(οΙροηἷβ. οαρίϊε ἰη- 

Βίση πη Δ Π1ὶ- 

ΤΑΒΝΙΑ ΧΧΧΧΝῚ 
ΒΘΙΟΝΑ ΜΙΝΕΚΝΝΑΕ ΟΓΜΊῚΝ ΑΚΝΟΕ ΘΟΝΒΡΙΟΝᾺ 

Μίποπιαθ Ῥο] δα 18. 5:6 Ὶ} πὴ ἀθγθαπὶ οἰ ρθο οἱ 
Πιαβία βαρρΙειῖ5 (Ἔφημ. ἀρχ. 1887. 4. 7). 
ΔΙΏΡΠΟΥα Πιι861] ΒουΟ ἢ ΠΘ 518. ΒΆΘΟᾺΪ 56ΧΊΙ: 

Μίπογααθ Ῥο]ϊααὶ οδϊαία ((ΕἘΚΗΔΛΕΡ, 
μι. μ. φαγηραηι. Ἰαϑορ ταν τα Ὁ. 2). 
Μίποιαο οαβϑίάθιη δ Παβίαιη (βαρ ] οἴαι) πιὰ- 
ΠΙθιι5. [ΘΥΘ ἢ 15. 5101} πὶ ΘΓ πὶ ἴῃ ἅΓΟΘ ΓΘΡΘΥΓΕΠῚ 

(ἘἜφημ. ἀρχ. 1877 Δ. 4). 
βίαϊια. ἹΠΔΙΠΟΥΘα 5880.0 ἅτῸθ. ΟΠ ῥγοσα ἃὉ 
ΕΥθομίμθο τοροτία, θαάθη. τἰὖ υἱδίαγ. οὰ πὶ 
(Πα 6 ἴαϑϑ Ἐπάοοδιιβ ἴθοὶς ἰοϑῖα Ῥαιϑαπῖα 1, 
20, 23 ([μΕΒΑ45, ἴον. αγελδοί., γκποη. βφ., τα. 2, 1). 
᾿νασία βάθοι! βοχίϊ; Μίποσθα. παάαῖο οαρὶϊα 
᾿θατοπ δια ἀοοθρίαγα βοαιδέ ἀηΐθ ἀγάπη οἵ ἈΘ 6 ΠῚ, 
ΡΙῸΡΘ. αἀπαᾶπὶ πᾶοοα 5ίαι (ΘΕΒΗΔΕΡ, “ἡ μϑέγέο. 
[αϑεριὀι ον τὰ. 242, 1). 
Μίπογααθ ΝΊγρΠ8 δχ αὐστὸ οἵ θροτο ἃ Ῥμϊαϊα 
[αοΐαθ β᾽ πη] σαὶ τυ πιοσθιση ἃ. εὅ80. ΑἸΠΘἷ5 
τορϑυίαπι (“1ἀεη. ΤΠ μοῖ , τϑ8ι: τὰ}. 2). 

| 
] ͵ 

ΟΟ 

οἴαρεὶ Μίπουιαθ Ὑ Ἰγρμβ Ὡπ ἰτπ8 ΤΠ ΘΒΟΘΙΒ 
ΡΘῦτα5. εχ δαϊπ5 βίαϊαδθ πἰσαα στο πϊθοσο οἱ 
ρϑο Αἰμθηῖὶβ ἃ. 1850. τορουῖο (γεώ. Ζείδιερῃεῃ 
ιδ86ς τὰ. 100). 
οἰυβάθιῃ οἰαροὶ βἰμαι!αογιπη πιαγμηογθαμ, Οἰΐπὰ 
ΑἸΠΘΗΪ5 ἃ υἰοδοογηῖθ Βιταηρίοτγα δπιρίατα, παπς 
ἴῃ ταιβθὸ Βηϊαππίοο «αἀβουιδῖαστη (Ἰ]Θυ}). 
Ρμαΐαθ. σαρὰϊ ὃχ δαῖι5 οΟἸαροὶ θοῖνρο ἐδ- 
Ρτγομηρίαμῃ (ἰἰἀΘυη). 
Ραγῖϊβ δἰαβάθιη οἰαροὶ ὄχοιρίυθη Ν᾽ αἰοααπα 
(ΜΙΟΗΆΕΙ 5, δανίοηον τὰ. 15, 35). 
Μίποτγαδα 1 δυνηΐαθ ἃ ῬὨϊαΐα ἰαοίαθ βιπυαϊοσιιμν 
οἰϊπι (βίαια. ὰπς τοβάθηβο, βαρ θεὶβ οἱ 
οαρῖο Βοποηΐαθ ἐϑγααῖο οἵ Ὀγαοοδῖο ἀθχίγο 
σαϊθαπι ᾿οπθηΐο βοουπάιϊπι ἃ θα ν Ραμα ἀοϊ τι 
αοὰ Αδβουϊαρίαθη. εὐ Μιπούσαπι ὄχ ϊδοῖ, ἰὰ 
Αδβουϊαρὶ ἴαπο Ἐριἀαστῖοο προσ τορϑυΐαμι 
(διμονηροόον. ὧδνρ Δίωμολνον οἱζαά, ιτιϑργ, 1 
Ρ. 200). 



ΝΥΜΜΙΊΙ ΘΟΕΜΜΑῈ ΒΚΑΥΤΕΛΕ ΤΈΞΘΕΕΛΔΕ 

ἘΧρΙΠἸσδ οπ 6 πὶ πἰᾶ6 ἴῃ ραρῖπα ΧΧΧΙΝ, 

ΧΧΧΥν 
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ΧΧΧΥΙΪΙΙῚ ΒΑΘῈΘ ΘΤΑΤΝΑΕΥΜ 

ἦ ( 

ἿΝ 

ἤ᾿ 

- 

ἢ 
Ν 

͵δΠρφααι ον μη 
ἜΠΠΠΖΙΩ , 
ἤη (μία ἀμ ΥΩ 

1. Μίποπια δεῖεα Ῥμϊάϊαα, 2--4. Μὶ- 
ποῦιαθ Ηνρίαθ αὔθᾶ. ὅ. Ὀαβὶβ ἃ Ουϊτο ] 
οἱ Νεβίοία ἰδοία. 6. Ἐριομβατγίπιιβ, 7. 80- Ρ 
᾿βᾶπᾶγα, 8, Ἡδγπιοϊνοιβ. 9. Τυγϑίπηαομο 9 Γ Ε 

10. Μειγοϊίπιιβ, 11. Αἴασθιιβ. 12. ϑίγα- 11 ΙΒ] 1|]|Ὲπταστε ἘΆΡΙΝ 
᾿Ιθαχ, 13. ϑιχοπρυ]οπὶ δαπὰ5 Ἰσηθαβ, ]} παρ τον. ΠΤ Ις Πε| ἽΞΕΣ 

14. Ῥαπάδοϊοβ εἰ Ῥαβίοϊθββ, 15. (όποη : τ ΠΕ πηι: ἘΞ 

εἰ ΤΙπιοίμειβ. τό. Ναιογνάθβ 178, Τυγοὶϊ ὲ ἜΕ εἴ χα πΞίΞ Πτυρε9 

Θ4ι65. 170. (Δοττηδηΐσιιβ, 18, Μ, Αρτίρρα. [77 ροτως ο 3. πῷἬΕΒΞΣ Βαπιως 



ι᾽ 

ῳ 

«ἰ. 

( 

Ῥαβὶβ δοῖθαθ Μίποιιιδα ἃ Ῥμίαάϊα [δοΐδο, 

ΤΤρόμαχον αὐρὸ ἀϊοαπί, τιοϑιϊρία (140, ΤΙ, 48) τοραπίο 

ΘΟΚΆΡΕΈΓΟΟ ἃ Ῥ. ϑνᾷβο διομιϊθοίο Αἰπθηίθμδὶ ἀἰ- 

τπθηδιχαία οἱ ἀο]ποαία, αβϑὶβ ἴῃ στὰρο ΑἸ] ρθηΐου ἰδο- 

υἱραΐα οαοπηθη 5. ἰαρ 45 Ῥίγαθὶ οχίγιοία οἱ ἴῃ Πποηΐο 

οἵ ἴπ ΡΥΙΠῚ 5,50 τη. Ιοηρσὰ Πιϊξ, οαθίοσα τιθϑιϊρία τηϊ- 

ΠΟΥ. ΟΠ οὐχ τυρὶ ἰποῖσα ΟΞΚΡΕΕΙ αἰ ααΐ' δα Τηϊητι5 

απο ἀραϊποίαση. ἁτί δὰ Ῥαθ65 ΘΟΠΊΡ]τγῸ5. ρου [ππιοσῖηΐς 

Ποτὶ Ρόββα ρείαδί. 

ατϑὸὰ Μίμπεσιδε Ηυρίδς ((α0. ΝῚ1, 21), ἀς απ εἰ 

ΒΟΗΝ οἱ ΟΣ ΤΕΚΒ ὀχροβαθσιης (4}12.6γ7ι. 77ἐ{1}ιο1]. τ880 

Ρ. 331. 1891 ρΡ. 156); ρῥταβίογσθα ΚΑΊΝΕΚΑΥΙ ΤπΔΡΠΔΠη 

τηΐῃὶ ᾿ἰουῖι, “1 βιν]οραία Ῥτο- 

ΡΥ]Δθουιπ) ποὴ Ρογίβοίιιβ, 2᾽ οοἸαπηπα ἀθ αὐἴι5. Ὀαβὶ 

αἱάς ας ἌΝΟΙΤΕΚΒ ἀοοσιῖί (1. 1, Ρ. 158). (Ο' ρτδάτιβ 

Ῥαβῖβ 29, ἴῃ 4πᾶ βίαια δοσῦθα Μίποσιας Ἡυρίαθ ἃ ῬΎΎΤΟ 

[οία ροβίία ογαῖ, 25 το! υιΐαθ σσϑάτιβ τπδυτηοσεὶ δα οοη- 

δαπαθ 486 ἃ0 ἴα ἀθῆμπορθαης Ἂαβίϊπαίϊ: 

2 Ὀαβὶβ τπδυπηοσθεα ΠΊΘΠΒΩΘ βδοσαθ, (᾽ ραγααϊα αβῖ5. 6 

Ροτο [δοΐὰ. ἄοπο ποίϊπο τεοϊρίθπάο αρία, σαβιὶ Βτο 46- 

Ιαΐα. “1 Ῥαβὶβ πηᾶρτα ἸΔΥΠΊΟΥΘα, 79᾽΄ ρσίδάιιβ 6 ΡΟΙῸ 

[ἀοῖπ5, ἀθ 4πὸ ἰάθπιὶ τδ]οὲ αποά τηοᾶο 46 σταάι Κ᾽ 

αἸοίπτη οϑί. ΚΑ Ῥαβὶβ αἴὰθ Μίπεπιδα Ηγυρίδθ 1, 4πᾶθ 

δοάθπὶ ἴεγε ἰβιηροῦθ δίαιτα ϑίδίιια 2792, ροβί ϑ58θι 81 

Ραβίεμη 486 ΔὉ ἅππηοὸ 430 ΑἰΠ6πῖβ ργαββαία εβί, δϑαϊ- 

Ποδία 6556 υἱάθεισ, 77ΔῸ Ὀάᾶβεβ βἴιιθ 6 τηδυηοσα 5ἰὰθ 

6 Ροῖο ἰδοίδε, αιῖθιιθ ἄοπα τιοίϊιια ἱπηρΟΠΟυ ΘΠ Γ, --- 

ἸΠΘΠΒγαΘ δαβογρίαθ ἱπαϊοαηΐ π“ιαπίο βἰηριίαθ ἃύθαθ 

Ραγίθϑ δθαιοῦα τη 5. Δ] ἰογῈ5. ϑἰηΐ, 

οἰαβάρθη ταρίοπὶβ οὐἰπορύαρῃΐα δὰ ἀε]πθα- 

τόπο ἃ ῬΑ ΤῸ ἌΝΟΙΤΕΚΒ [οΐδπὶ Ῥᾷ1]]0 πιαΐοσθ ΠΊο- 

ἄυ]ο ἀεο]πεαΐα, “πὸ 5ἰπρι]οῦιη ΤΠΟΠΙΠ ΠΟΥ ΠῚ 5{15 

οἱ δοίαβ ἃ ΝΟ ΤΈΚΒΟ 1.1, ἱπάαραί, τηδη 651 Παπηΐ, 

Ὀα515 ποϑίϊρία βίαϊιδο ἃ ῬΎΤΓΟ [δοΐδ 6 56 Υ 14} 8, 

ΑἰπιθηβιγαίοΠ5. ἃ Π|6 ἃ, 1880 (λοίαθ οἱ βοίνρὶ Ἵματ- 

ἰδσοὶ ορβ ἀε]ϊπεαία, 

4515 ΠΥ οΥἱβ Ρϑη τς] Ἰοἱ ηπ86 βίαίπμδμη ἃ Οὐ ἰτ1Ὸ 

οὲ Νεβίοίδ [δοΐαιη ἔεγεραίΐ; ἀΐδιη. ο,90, αἱΐία Ο,44. 

(Ἰίηθα ἀπρ]ος. Ηΐς οἱ ἰη ἰΐϊ5 {ὰς βϑαιαπέι {111 56 θς 

4 δ 1} 

[ΟΥΤΏΔΠῚ δγοὶβ ΠΟΠΘαΪοΥΘ 

τἰποηάδ5 

᾿ηΠ]οδίαχ,) 

αβὶ5 ἘρΙΟΒ ασΐηΐ Ὁ ἰἰβάθπι [αοίΐ, τηλυπιοσῖ5 Ῥεη- 

Ἰ. ο,62, Ἰαί. 0,72, ἃ. 0,33. περίρία ρβάυχη 

0,075 Ργοπιηπάα διηΐ, ἄπο οαῖὰ αυδάγαία Ο,025.---Ο,035. 

υα515 Νεπουὶ9 ϑοϑδπαᾶγδο ἃ (ἰα]αιηϊάθ [μοΐαθ, ἃ 

(}}1 ἀφάϊοαίαο, πηαγπιοσβ Ῥοπίε]οῖ, 1, ο,64, 1αΐ, Ο, 5 5, 

ἃ, 0,30, 

),α 515 Ἡθυμηοϊ οὶ, α86 ϑ5ἴδίιιαπη ἃ (ὑθϑῖα [ἀοΐδπη 

(ςγεθαΐ, τρλυγηοσ 5 Ῥοηίο]οῖ, 1, 0,70, 1Ἰαΐ, Ο,75, ἃ. 0,46. 

(λό, λοι δ, 1876 ταῦ, 16, 5.) 

(6]1οΐ, 

τπιοϑιρία ροάϊπι ργοίαπάα 0,055. 

ΟΥ̓ΔΕ ΙΝ ΑἸΟΕ ἘΧΤΑΝΤ ΧΧΧΙΧ 

9 αβὶβ τοίπ πάα, ἃ Βοηηάοσῆο δα ραγιιυ δὴ 5(αίιδ ΠΊ 

Ιο 

ἘΠῚ 

12 

14 

15 

160 

Τιγβί πιο ηθ5. βδοογάοιῖβ ἃ Τ)οπιοίσίο [δοίαπη (Ῥδιιβ, 1, 

27, 4) τεϊδίδ ; Ῥεπίο] οὶ, ο,62, 

ἃ, 0,335. ογηαίία οαᾶθη [ογο δϑιηΐ δίαιιθ »α58ῖ5. οἱ 

ἅγτὰς Μίπογιας Ἡνγρίας (η. 2. 3). 

Ο,09 Ρτοἤιπηάιιπη, οὐΠΊ Ο,195. ἸΟΠρΡῚΠῚ 511, δὰ ϑίδίιαπι 

Ροτγιίποί [ογθ 1,30. ἃ]δπι), αἴας ἤιιηΐ {γ65. ἀ]πΠᾶθ, 

Ῥαϑ15 βίαίαας ἃ Μείτοίμηο ἀοάϊ!οδίδο, ἃ Ὁ1]΄- 

ΠΟΙΊΘΠηΘ. [αοίαθ, ΠΊαΥΠΊΟσ5 Ἡ γηηοίε1, 1, ο,96, ἰαΐ. πὰπὸ 

Ὁ.71,) 5. 0.24. 

ΟΠ ΠΟΙΔΠῚ {π|ῖ556 ΔΠ586 ἴδυγθαθ πιθϑεριιπ) ἀοοοτ, 

τποϑεϊσία Ο,04 Ρῥγοίιπμάδ, 

θα515 Αἰύθὶ Ρῥυγγγο ἰβίαγιι πὶ ἈΠΆΡΊΎΡΠΟ ᾿πϑίρηΐβ, τηδι- 

ἹΠΟΣΙΒ ΕἸΒΠΊΘΙΙΟΙ, 1, ὍἿΟΣΖ εὐ Ο06, ἰδ5., 72, 8. Ὁ,232. 

τιοϑιϊρία πηδΐογα [θγθ 90,07, τηϊπούα 0,04 ρτοΐιπάα, εἰιπὶ 

δια οτι5. ἰαρ αἴ θτι5 οοίθγοσιίη πἀπάϊαιο Ἰαθιυΐσαι 5. ἃ 501 

ἀεχίσα ρατίς ἁρμὸς 511, Εἷς πιοπιιπιθηΐιιπη ΟἸ πη ΘΟ Ὴ- 

ππαίαμη [αῖ5586, “Δ Π] τ ΠῚ ΔΠΒΔΓΙΠ τιοϑίϊρσία ἀθϑαηΐ, 

ΔΝΟΙΤΕΚΒ βιιβρί οδίγ, 

4515 βίδίιιδε ἃ ϑίγζγαθ δος 

Ἡγνταβίε, 1, ο,89, ἰαί. ο,66, ἃ. 

0,24 ἰοηρα βιηΐ. 

θα515 δαὶ ᾿ἱρποὶ ἃ ϑίχοπρυ])οπα ἴδοι, ΠηΔΙΤΠΟΥ 5 

Ῥεηίε]ϊοὶ ; “ 56χ τοὶ Ρ]υσίαμη ἰαρί τι 

ΒΡοσγοσαηΐ, πῆς “υδίίποι, 1, 1,80, αἰ Ο,90, «αἱ οἰΠῚ 

τηδίοῖθ εχ Ραζίβ ἱπιιθυϑὶ ἰδοθαπί, ργαθίθυ πηϊπὶ {ΠΠπ|4 

ΡΘ415 τιϑβεϊσιιπι ἡ ἴἢ Βα ρογποὶς Ἰαίθας ποάϊς ἀϊοὶ ποὴ 

ΤΠ ΔΙ ΠΊΟΥΙ5 ἀϊδπη. 

ΡΕαἴ5. ποβίϊσίι ΠῚ, 

ἃ ἰαθια ραγίθ δἰΐθγαπη ᾿αϑίη. σα ᾿ς 

ΡΘάιτι) 

[αοΐαϑ, τΠΔΥΠΊΟΥΪ5 

0,30. πραβίϊρία ἴεδσς 

οἴη. ααΐησιιο 

Ῥοίεβι, 

θ4515 ααϊπηια 5ίαίπαχζιμη ἃ Ῥαπάδεϊίο εἰ Ῥα- 

5101]156 ἀεφάϊοεαίαΙαμη, ἃ ϑιίβοηπίάθ οἱ ]1,θοσμασο 

[λοίδγαμη, Π]ΔΥΠΊΟΥΙ5 Ῥδηΐα]ϊοὶ, 1. ο,838 οἱ ο,δ6 εἰ 

ΤΟ δι Ὁ05 εἰ Ὁ:87, δ: 0.732; 8: 0.32. ΡΙΔΕΙΘΙ {π1Ὶ 

πϑϑίϊσία, 4πᾶ6 δα Απρτιβίϊ βίδίααπι ΡΘΥ [Πι11556. τἰάθπίαγ, 

ἀαδγίιπη τιοβίϊρσίατη. ἴῃ ἴαθι!α οπηΐβϑιιπὶ οχίαϊ ἴῃ ἰαρίάς 

ααϊηΐο, δὰ Τχιιϑὶ βίαϊαδμη Ρ θυ ΠΘη5; ΠΑΠῚ ΟἸΪπὶ Ιαρ 65 

4πὶ Πποαϊδ δχίαπί ἴα θ1}15 τη πηοσοἶβ, “πιὰθ Ἀογθα5. βίδίζιιαβ 

ἃ ϑιμβοηπῖάθ εὐ Τιθοομασθ [βοΐαβ ϑιβιϊποθαηί, ἰδθοίος 

[αἴ556. ΔΗ ΒΑΥΠῚ τιοϑίϊρία ἀθιηοπβίταηί, 

Ῥαβὶβ Οοπμοπὶβ οἱ ΤΙποί μοὶ ἴτ65. ραγίθϑ, ΦΔΥΙΠῚ 

τηϊηϊμηὰ ἃ ἀοχίτα ραγίθ δχίγθπηα Πιϊΐ, οιη} Ρ]υγο5 ἀο- 

5ἰηϊ, ΠΠΔΙΤΊΟΥ ῬΟΠ(Θ]ἰοιιπῚ; πηαΐοῦθα “πδάγαθ 1, ἴῃ [τοηΐο 

Οἱ δ 5, ἃ ειρὰ 1:08, [5], 6,70; 8; 0,30. 

βασι. οἵ οἰαθίιπη ᾿ἷς ποάιιθ Ἰαρ ο5. οἱ πὶ (αἴ ι}} 15. μηδυ- 

τιοϑιϊρία ἃῃ- 

ΠηοΥοὶβ. ἰθοΐοβ [1556 ἀοοσηί, 

θαβϑὶ5 Ναιπογάϊβθ πομηΐπα σοπϑδρίοιια, «τ8θ [οι- 

ἴαβθθ ῬὨγχίχὶ ἁτγίθίθῃη] ἱπηπλο δ ηἰ5 ϑἰαίιαπὶ {{Π1 (Ῥδιιβ, 

1, 24, ὁ)77. ἰαΐ Ὁ,)89, 

ἃ, Ο,3095. 5ιρογποίθο ἁρμοῦ 5ἴπο βάσεως ἰπϑίαι [ἀοίὰ 

Ἰάθπὶ αοα τποάο αἰκχὶ δα ἤδη “ποῖ θαβίη πα] θγο οβίθπαϊι, 

2), ΠΊΔΥΠΊΟΥΒ Ῥαπίο]ϊοὶ, 1, 



᾿.ῳ. γτ: 

τ 
ΙΝΘΕΧ ΑἈΤΙΡΙΟΝΜΟ, μ“:ν Ἢ 

17 θαβϑὶβ δαυϊτῖϊβ ἃ Τιγοῖο ἴδοι, 80 αἴτααιιθ Ρατίας τραῦς οαΐα5 ἈΠ ΥοΟ εβί, Ὁ 
ἀο!ποαΐα, τρδυπιοσῖὶβ Ηγηηδίϊ, 1, 1,50, ἰαΐ, 0,70, Ἰοοῖς ἀο!ἐποαίαὺ ω ἐἰὶ 27. φαϊηίας () ε 
ἃ. 0,22 (Δελτίον 1889 Ρ. 179); α δὰ Τινοῖϊ δαιπι, φοτία 5θάθ5 {πἰραΐα πο 5ἷξ. τοῖα. Ῥαβὶβ 6. πὶ 
ὃ «τὰ (επππδηϊοὶ βίδίαδπι βρθοΐαϊ, πιρίτο οχιχιοία αἰΐα εθὶ (θχοθρίο βιθγεοθαῖα 9 

18 θαβϑὶβ ᾶρηὰ αυδάτχϊὶρας Μ, Αρτίρρδς (οἵ, ἰδ. 8, 91, Ἰοπρᾷ δ ἱπιὰ ρᾶγίε 3, 3: ἃ ΒαΠΙΠΙΔῚ, 

ΧΥΊΤΙ, ΧΙΧ, 4), ὁ ΒΟΗΝΙ οροτὸ (Ῥγοῤγίαφερι ταῦ, 21) Ἰαΐα 3, 81 εἰ 3, 58. 
᾿ἰϊα σϑρριεϊία, πὰξ τὰ α]ασιιι ππαγπιοσθασιιπὶ ποαϊθ ἴπ Βα πηἃ (δε ὧδ᾽ τς 65.5.7: 5. 10. 1Ἱ, ΟΣ2. 1 τὸ, Ἔ7 τϑίζαὶ! 

Ὀαβὶ αἰδιθοίασιιη ἵγεβ (44.8.0) ϑιιο χιδθάις ἰοοο γοἀάϊίαθ, ῬΑνιο Δ ΟΙΤΕΚΒ ἀεθεπίαγ, 

ἜΝΙ ΑΘ ΝΑ ΝΥΝ 

Ι ΒΕΙΧ ϑιιοοσθηΐατίο ρυτοϊθοῃπιοοσιπὶ δχϑγοϊξιιβ (ἀθυ ΔΗ 1Ο]. 

1Π1 ΙΡΕΜ. , 

ΙΝ Κνῃ. ΒΈΘΤΙΕ δυοιεοίι8. 

ΝΥ ΑΡ. ΜΙΟΗΑΕΙ5. 

ΝΠ ΟΘΟΙΆΤΑ ορῇϊο ρῥνσοϊθομηϊοογατη δχϑγοίξιιβ (ὐθυτη Δ Π]Οὶ. 

ΜΠ ΥΧ .ΒεῖσΣ. 

ΧΙῚ Η. ΜΈΙΒ δτομιθοίιβ εἰ Ἐς ΚᾺΑνΘ5. οταρῃϊοθϑ πιδρβίθσ. 

ΧΎΥΓ, 16. ΧΥΙΙ ΕΙΣ. 

ΧΙ 2.32 ΟΘΟΕΚΑ͂ΤΑ. 

ΣΕΥ. ΒΒ:Σ: 

ΧΙΧ ΟΘοΙμάτα. 

ἊΝ ἘΈΈΘΤΙΕ, 

ΧΧ. ΧΧῚ Ἐ. ΘΟΕΚΒΕ δτομιϊθοίαγαθ ῥτγοΐθβϑου οἱ ἈΈΘΤΙΕ. 

ΧΧΙ--ΧΧΥ ΌΟΕΒΕ. 

ΧΧΥῚ---ΧΧΥ ΒΈΒΤΙΕ. 

ΧΧΧ, ΧΧΧῚ ΒΕΙΧ. 

ΧΧΧΙΠ. ΧΧΧΙΠ ΒΚκΙΧ εἰ (Ἠκ. ΗΨΆΒΤ βομοΐδθ ἀυίϊαπν ΔἸ Π118. 

ΧΧΧΝ Ολκ. ΘΟΗΑΒΕΕΝΒΕΚΟῈΝ Ρῥἱοΐου δοδαθηλίοιβ. 

ΧΧΧΥΙ Κμανβ5. 

ΧΧΧΥΠ͵ΙῚ ΜΙΟΗΔΕΙ15. 

τ ΑΠρμοτᾶθ Ῥαπαιμοπαίοαθ πὰ θ τα! απὶ οὐπιαιὶ ρϑεϊζαθ ϑυνξ οχ ΑΝΤΟΝῚ ΘΡΕΙΝΘΕΚ ᾿ἰδη ἰ 
Μιαπνάφικν ον Αιωισίρεσολίελμε ἐς Αἰ ἠεγέιοης οαϊομθ βοχία 0 ΑΡΟΜΕῸ ΜΙΘΗΆΈΠΙΒ. οαταῖδ, Ρ. 1.56. 

Ἰκε ἷ5. ἱπααρ!ηἶθιι5. 8511 οαΐαιιθ ἀιιοίουῖβ ποσῆθη Βα Βουρίαπη Θϑῖ. 



ΓΕΧΎΤΑΒΥΓΑΚΥΜ 

ΞΕ ΘΕ ΟΠΕΒ. ἜΙῸΪ5." 

ἘΓ ΠῚ ᾿ἰξϑερια τοῖς 86 110 Ῥ γβιοο ΔΩ  Π]ΟΓΆ. 

ΓΝ. ν τορρὶυτὴ Μίπογιδθ 5 ΘΟ }}} δοχί Ἠθοδίοπηροάοῃ τἸΟΟΔΕ ΠῚ. 

ΜΙ. ΝῚ ἰογπτᾶ ἃγοῖβ ροϑὲ Ὀ6]]ππΔ Ῥεγβίσαπη ᾿πϑίαπγαίαθ οἱ ῥα! ]δτπὶ ἀποίδα. 

ΝΠ. ΙΧ ἰογηδε δε ΠΟΠΙ5. 

Χ, ΧΙ »οἰεγεοραίᾳ Ραγί θη οη!5. 

ΧΙ οὐπορύαρῆϊα ῬΑΥΓΠΕΠΟΠΙ5. 

ΧΙ οςο]]ὰ Ῥαγίμθηοηὶθ ποοδϊοιηροᾶοβς οὐπὶ ΠΙΩ͂. Ο σρηο ΘΟΡΌΓΠΘΟ. 

ΧΙΝ. ΧΥν ρεατζίθϑ δδαϊαη 5ΔΟΓΑΓΌΙΩ Δ1 015 ΤΠ ΟΘΠΙτ115 1η5ογίδο. 

ΧΝ]. ΧΝΤῚ ἰοσηα Ργορυ δ θογιπ εἴ δεαϊουϊαθ Μίπεσγιθθ ΜΙοίοσΙ 6. ΟΠ ΓΕΡΊΟΠΙ 5 

Ἠ]ΟΙΠ]5. 

ΧΧΝΠΙ Ρτγορυίαθα απ41}18 ΜΠΕΘΊΟΙ 65. ΔΠΙΠΊΟ που ογδί. 

ΧΙΧ Ῥχγορυίδεα οἱ δϑάϊου]α Μίπογυδθ Ψιςοίογίαθ χα] ρογίδοϊα ϑαπί. 

ΧΧ δεαϊουϊα Μίπογθδε Μιοΐογίαα ἴῃ ὈΓΙΒΌΠῸΠη ϑίαίαπι τοϑιταΐδ. 

ΧΧ. ΧΧΙ δραϊβ. Μίπογιδο Ῥο]δαῖα οαπὶ Ἐγθοῆίηθο οοπίπηοίαθ [για οἵ ϑἰπραϊαθ 

φαδθαδη) ραγίαϑ8. 

ΧΧΙ--ΧΧΝν εἰυβάσπι Δ 6615 ραιθίατη Θραοῖθ5 Ἐχίογίοῦ εἴ ἸΠΓΘΤΊΙΟΥ. 

ΧΧΝΙ--ΧΧΙΧ ρφδαάρῃ δδᾶθβ ἴῃ ῥργιϑίηση ϑίαίαπη τεποσοαίΐβ. ΧΧΝῚ εδχρ]οδίϊο 

τΑὈυ]ατι ΧΧ-- ΧΧΥΝ, 

ΧΧΧ, ΧΧΧΙ {πεοαδίγαπι ΒδοομιουΠ,. 

ΧΧΧΙ. ΧΧΧΙΠ {πραίγασῃ [δοίη Ἡθγοαϊθβ Ατςὶ, ρογίοιι5 Εππιθηῖαα, ΑΘΘΟΌΪΔΡΙ 

[Δηυτη; ΤηοηπιπΊθηΐα οποαριοα Νίοϊαθ οἱ ΤὭγαϑυ", ρογία Βουϊθαηδ, ἀοαθ5 

Τοπηορίθγοβ Δυριβί οἱ ᾿ἐοπηαθ, Δ ΘΟΙΠΟΙ οὐ ΠῚ Δ ηΓ4π| πο σι ρΊα. 

ΧΧΧΙ͂Ν οδχριοδῦο ἰαρυαί ΧΧΧν--ΧΧΧΥΊΤΙ. 

ΧΧΧΝ πυπηΠΊ, ΡΕΙΠΊ46, ὈΓαίίοαΘ ἀιγθαθ, ἴθϑϑογαθ οῆροδ 6 δα ϑἰαΐαδϑ ἴῃ δΥοα 

ΟἸΙΠ ϑογιδίαϑ ϑρθοίδηϊθϑ. 

ΧΧΧΝῚ 51]91114 ΠΟΙ. ἴῃ ἀύοα γερογία οσσαρδίίοπε Ῥογβϑίσα ἀπίϊααίογδ. 

ΧΧΧΝΠ 5ρηα Μίπογιαθ οἱπ ἴῃ ἄγοθ σοηϑρίοπδ. 

ΧΧΧΝΠΙ-- ΧΙ, Ῥάᾶ5865 ϑίδίαδγιπ), {86 ἴῃ ἀύοθ οχίδηίϊ. 

ΔΑ ἱπαϊοαί Δοία Ατοῖβ, ΔῈ ΔρΡροπάϊοοπι ΕΡι στα ἰσατη, 
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